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1. Welkomstwoord
In het welkomstwoord vertelt Rebekka dat zij samen met Kiara het secretarisschap op zich
neemt, en dat Rebekka de verkiezing van de voorzitter van de vergadering begeleidt.

2. Aanstellen voorzitter
Alleen Johanna geeft aan het voorzitterschap op zich te willen nemen. Rebekka vraagt de
partijraadsleden om te stemmen over het voorstel om Johanna tot voorzitter van de vergadering
uit te roepen.

Uitslag: 10 stemmen voor, 0 tegen, 1 onthouding (Johanna).
Johanna is hiermee verkozen tot voorzitter.

De voorzitter stelt voor de vergadering omwille van de notulen te laten opnemen. Niemand geeft
aan hiertegen bezwaar te hebben.

3. Vaststellen van de agenda

Voorstel over toelating tot de agenda van het voorstel van het partijbestuur
over verkiezingsdeelname 2023
Stemming: 11 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen.
Hiermee is het voorstel om het agendapunt toe te voegen aangenomen.

O1 Ordevoorstel over het toelaten van machtigingen
Stemming: 11 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen.
Het ordevoorstel is hiermee aangenomen.

Vaststellen van de agenda
Geen van de aanwezige leden geeft aan bezwaar te hebben tegen de agenda zoals die voorligt.
Hiermee is de agenda (Tweede versie agenda partijraad 28 augustus 2022) vastgesteld.

4. Reglement van Orde partijraad

[Het document dat hier wordt besproken is het Voorgestelde Reglement van Orde Partijraad
BIJ1 28 Augustus 2022, voortaan voorgestelde RVO.]

Voorzitter:
Dit voorstel is ingediend door de leden Ruud, Leon en Mick. Zij zullen het voorstel verdedigen.
Het debat hierover zal in twee termijnen plaatsvinden. Eerst zullen de leden van de partijraad in
staat worden gesteld hun eerste mening te geven; dit gebeurt op alfabetische volgorde. Daarna
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zullen de indieners een eerste termijn hebben om het voorstel te verdedigen.
Zodra zij zijn uitgesproken komen we bij de tweede termijn, waarop de partijraad wederom een
reactie kan geven en moties en amendementen zal kunnen indienen. Een motie of
amendement is in te dienen door de tekst van het voorstel voor te lezen en vervolgens de
definitieve motie aan de secretaris door te geven.
Vervolgens mogen de indieners van het voorstel nog reageren op de tweede termijn. Daarna
zullen we tot stemming overgaan.

Eerste termijn

Ryan geeft aan dat er naar diens mening in het verleden binnen de partij vaker fouten zijn
gemaakt omtrent toegankelijkheid, en vraagt de schrijvers toe te lichten of en waar in het
voorgestelde RVO rekening is gehouden met de toegankelijkheid.

Mick spreekt namens de indieners, en vertelt dat er in het voorgestelde RVO is opgenomen dat
partijraadsleden digitaal kunnen deelnemen aan vergaderingen, maar dat zo’n regel ontbreekt
voor niet-partijraadsleden die de vergadering online willen volgen. Dit zou volgens het
voorgestelde RVO in huidige vorm onder de verantwoordelijkheid van het partijbureau vallen, zij
hebben daarin de vrije hand.

Ryan vraagt in een vervolgvraag wat er is opgenomen in het voorgestelde RVO over de
toegankelijkheid van de zalen waarin partijraadsvergaderingen worden gehouden, en noemt
hierbij dat de zaal in het Kamergebouw waar deze vergadering plaatsvindt niet toegankelijk is
voor mensen zonder geldige papieren.

Mick reageert op Ryan en geeft aan dat daar niets over in het voorgestelde RVO staat.

Tweede termijn

Mick geeft aan dat hun motie (M22/1) en de twee daarbij behorende wijzigingsvoorstellen
(A22/1 en A22/2) die gaan over de wijze waarop de conceptagenda van de partijraad tot stand
komt niet dringend tijdens deze vergadering in stemming hoeven te worden gebracht, en houdt
ze aan.

Wijzigingsvoorstel toegankelijkheid

Ryan brengt een wijzigingsvoorstel voor het Reglement van Orde in stemming. Het voorstel is
om tussen het 24e en 25e artikel van het voorgestelde RVO het volgende artikel toe te voegen:

“De partijraadsvergadering is toegankelijk voor alle leden van de partijraad, ook met betrekking
tot de locatie van de vergadering. Hiertoe worden tijdig stappen ondernomen, voor bijvoorbeeld
schrijf- en gebarentolken, toegankelijke visuele presentaties en andere benodigdheden.”

Stemming: 12 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen.
Het voorstel is hiermee aangenomen.
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Stemming Reglement van Orde

[Het voorgestelde Reglement van Orde Partijraad BIJ1 met de aangenomen wijziging van Ryan
wordt in stemming gebracht.]

Ruud geeft in zijn stemverklaring aan dat het belangrijk is dat het RVO geen “stuk voor
hobbyisten” wordt, en dat het hem teleurgesteld heeft dat er vanuit de afdelingen maar weinig
input is geleverd. Hij werpt het idee op om de vereniging op te roepen na publicatie eens goed
naar het document te kijken en aan te geven open te staan reacties, stemt voor.

Mick geeft in hun stemverklaring aan ongemak te voelen bij artikel 14 lid 3 over de tweedeling
van partijraadsleden in afgezanten van een afdelingsbestuur en “gewone leden”, stemt voor.

Stemming: 12 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen.
Het gewijzigde Reglement van Orde Partijraad BIJ1 is hiermee aangenomen.
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5. Update van het partijbestuur

[Rebekka Timmer geeft namens het partijbestuur een update aan de partijraad. Een draft van
deze update is te vinden in de bijlage als Update van het partijbestuur aan de
partijraadsvergadering van 28 augustus 2022]

Rebekka:
We zijn anderhalve maand geleden gestart met een spannend begin. Het is niemand ontgaan
dat onze voormalig voorzitter Jursica op 28 juni opstapte vanwege een mengeling van enerzijds
zware persoonlijke omstandigheden, zoals velen van jullie hebben gezien in haar mail aan de
afdelingen, en anderzijds vanwege haar ervaringen binnen de partij.

We hebben allemaal meegemaakt dat er in het afgelopen jaar sprake was van een steeds
verder opbouwende kritiek vanuit afdelingen en leden in de richting van het partijbestuur. Deze
kritiek was niet altijd mals en des te vaker onomwonden en direct. Alhoewel wij als bestuur voor
een groot deel uit nieuwe mensen bestaan, voelen wij allemaal hoe hoog de druk is die op de
schouders van ons als partijbestuurders rust.

We hebben een wereld te winnen; we koesteren grote dromen voor de toekomst van ons land
en bovendien kenmerken wij ons als BIJ1'ers door een geweldige strijdvaardigheid. Maar die
enorme ambities zijn tegelijkertijd ook de maatstaven waaraan we ons eigen succes als partij
afmeten. Het bestuur moet presteren, want er is geen tijd te verliezen. De strijd gaat door en
BIJ1 moet leiding bieden aan die strijd. Terwijl je als bestuurslid alles en meer geeft voor de
partij, is er ook een aanzwellende kritiek op hoe je handelt. Wij begrijpen en voelen hoe
overweldigend en pijnlijk dit moet zijn geweest.

We kunnen daarbij niet onbenoemd laten dat die kritiek zich volgens Jursica mengde met
onheuse bejegening jegens haar als persoon, als zwarte vrouw. Dit zegt iets over de manier
waarop we in het afgelopen jaar met elkaar zijn omgegaan. Sinds het proces rondom Quinsy
Gario zien we een afrekencultuur ontstaan, die niet wars is van het reproduceren van de
systemen die we zeggen te bevechten. Ten aanzien van de partijcultuur willen we dan ook het
open gesprek aangaan en zelf als bestuur proberen het goede voorbeeld te geven. Op het
goede voorbeeld kom ik graag straks terug. In eerste plaats wil ik het hebben over het open
gesprek.

Als nieuw bestuur hebben we afgesproken dat we de toezegging van het oude bestuur willen
vasthouden om op 11 september te spreken over de beginselen en hoe deze zich verhouden tot
de partijcultuur. Ondanks de vrijwel onmogelijke opgave om in zo'n korte tijd een locatie te
regelen, laat staan zo'n fundamenteel gesprek op nauwkeurige wijze te faciliteren, hebben we
uitgesproken dat we willen dat het gesprek doorgang vindt. Vanwege de grote behoefte vanuit
leden en de noodzaak voor een rechtvaardige afsluiting van een moeilijk jaar, hebben we dan
ook deze zomer twee bijeenkomsten voorbereid op 10 en 11 september en die hebben
bovenaan onze agenda gestaan. We zijn committed om deze dag tot een succes te maken. Ik
heb hier Edson naast me zitten die heel hard bezig is geweest met die uitnodiging de deur uit
sturen en dat verdient applaus.
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[applaus]

Je hoort al: het is al met al een spannende start voor ons geweest. Zeker omdat we in
meerderheid nieuw zijn in onze functies. Vanaf onze eerste bestuursvergadering in de tweede
week na onze verkiezing, hebben we ons gefocust op drie dingen, daar wil ik straks over
uitweiden. 1 is de lopende zaken, 2 is kennismaking met de organisatie en 3 is het
inventariseren van ieders ideeën over de toekomst van BIJ1.

Ik zal beginnen met de lopende zaken. Ik begin met onze drie grootste uitdagingen noemen, die
veel aandacht vragen van ons als bestuur op dit moment. Een van de grootste lopend
processen is de verantwoording aan het ministerie over de subsidie van 2021. Op 1 juli wil het
ministerie jaarlijks allerlei stukken ontvangen om te controleren of de partij op correcte wijze de
subsidie heeft uitgegeven. Een belangrijk onderdeel hiervan is de controleverklaring van de
accountant. Het ministerie ontvangt van de partij graag een goedkeurende controleverklaring.

De afgegeven controleverklaring van onze accountant betreft echter geen goedkeurende
verklaring, maar een verklaring van oordeelonthouding. De oordeelonthouding komt voort uit het
feit dat de accountant de kwaliteit van onze 'interne beheersing' in het afgelopen jaar heeft
beoordeeld als 'van onvoldoende niveau' om de rechtmatigheid van de gedane uitgaven
adequaat te kunnen controleren. Met het begrip 'interne beheersing' refereert de accountant
naar onze processen die ingericht zijn om de rechtmatigheid van gedane uitgaven vast te
stellen.

Vooralsnog betekent het niet dat een aantal uitgaven onrechtmatig gedaan zijn. Maar het
betekent dat de accountant hierover geen oordeel kan geven, omdat hij over onvoldoende
informatie beschikt en wij die processen nog niet goed hebben ingericht. De accountant heeft
verbeteringsvoorstellen gedaan aan het partijbestuur, waarmee wij aan de slag moeten om die
'interne beheersing' alsnog op de rit te krijgen.

Daarbij bleek, na feedback van het ministerie op de verzonden stukken vanuit de partij, dat er
een aantal stukken ontbraken. Zo ontbrak de verantwoording - incl. jaarrekening,
accountantsverklaring, ledenlijsten - van Radicaal. Dit houdt verband met het feit dat het
bestuur van Radicaal in het voorjaar is opgestapt. Aan het nieuwe [partij -red] bestuur was de
opdracht om samen met de nog-ingeschreven bestuurders en Radicaal-leden alsnog de
gegevens van Radicaal op orde te krijgen en hieraan hebben we hard gewerkt.

Verder waren er nog enkele gegevens die ontbraken, zoals een giftenoverzicht, en was door de
accountant de verkeerde peildatum gebruikt voor het ledenaantal waarop een deel van de
subsidie is gebaseerd. Hiervoor heeft Cheryl, de penningmeester, keihard gewerkt om ook deze
stukken in de afgelopen weken alsnog op te kunnen sturen aan het ministerie.

Nu is de situatie zo dat wij moeten afwachten of het ministerie de uitleg van de partij en de
aangeleverde stukken verder accepteert, of zij het allemaal goed achten en dat wij het geld geld
rechtmatig hebben uitgegeven. Daarover is het ministerie in beraad. Nu wachten wij op hun
reactie. Goed om te vermelden is dat hierbij de mogelijkheid van een boete niet uitgesloten. De
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hoogte van zo een boete en de financiële implicaties daarvan voor de vereniging, daar hebben
we nog geen duidelijkheid over. Zo’n boete kan 1 cent bedragen of de gehele subsidie. We
gaan er niet van uit dat het de hele subsidie zal zijn, dus geen paniek, maar wel zorg, want
ieder boete heeft financiële implicaties. Zodra deze financiële implicaties en de boete duidelijk
zijn, zullen wij hierover uw partijraad informeren.

Een tweede belangrijke lopende zaak is dat we hebben ondervonden dat er een gebrek is aan
een functionerende organisatiestructuur en dat het ontbreekt aan organisatiecapaciteit.

We zien dat er veel onduidelijkheid is over mandaat en verantwoordelijkheden bij teams en
medewerkers. Dat de begeleidingsstructuur voor afdelingen toe is aan een update, maar
hiervoor onvoldoende capaciteit is. Dat er gaten zitten in de manier waarop interne conflicten
dienen te worden bemiddeld. En dat we geen goede manieren hebben om vrijwilligers te
coördineren en in te zetten, om goed werkgeverschap in te richten en om lokale fracties te
ondersteunen bij het oprichten van hun fractiestichtingen.

Daarbij hebben we simpelweg ook een tekort aan mensen. Dit kunnen we wijten aan drie
zaken. Eén is het niet op orde hebben van een structuur om mensen actief te laten worden voor
de partij. Dit resulteert namelijk logischerwijs in het tekort aan handen. En door het tekort aan
handen is er geen focus geweest op het activeren van mensen. Het is een cirkel, die wij met het
nieuwe bestuur graag willen doorbreken.

Twee is dat we zien dat er een hoge uitval is onder medewerkers. In de afgelopen maand
hebben we drie ziekmeldingen gehad onder zes medewerkers, waarvan één iemand voor
langere tijd uit de running is. Omdat er onvoldoende structuur is om de werkzaamheden op te
vangen bij ziekte, betekent het dat het partijbestuur niet alleen moet besturen, maar ook een
belangrijke rol heeft in de uitvoering. Het feit dat zoveel mensen ziek worden zegt ook iets over
het feit dat we heel veel vragen van onze mensen.

Drie is dat we zien dat onder de weinige mensen die landelijk actief zijn voor de partij er een
hoge doorloop is. In de afgelopen anderhalve maand hebben we meerdere gesprekken gevoerd
met vrijwilligers die op het punt stonden om af te haken omdat zij zich onvoldoende gehoord en
gezien hebben gevoeld. Bij meerdere mensen werd gesproken over een hoge werkdruk en het
gebrek aan ruimte voor nieuwe ideeën.

Het partijbestuur ziet het als grote prioriteit om de partijorganisatie op orde te brengen. We
moeten de capaciteit organiseren om onder meer de achterstand bij de financiële administratie
weg te werken, om uw partijraad te kunnen ondersteunen, om een geschillencommissie te
installeren, deze ontbreekt nu, om ons voor te bereiden op volgende verkiezingen en om een
adequate begeleiding van afdelingen overeind te houden.

We gaan dit doen op drie manieren:

1. De nieuwe bestuursleden Edson en Petra zijn samen aan het kijken naar de
organisatiestructuur, de invulling van werkgeverschap en de vrijwilligers structuur en zijn
ideeën aan het bundelen over de visie op deze zaken.
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2. Er heeft zich een ervaren vrijwilliger gemeld om vorm te geven aan samenzorg voor
vrijwilligers binnen BIJ1. Samen met Edson en het vrijwilligerscoördinatieteam worden er
plannen gemaakt om te kijken hoe wij zorg voor elkaar kunnen dragen en hoe
burnoutpreventie vorm kan krijgen binnen de partij.

3. In de komende tijd zullen er gesprekken plaatsvinden met zoveel mogelijk medewerkers
en vrijwilligers. Wij willen spreken over de toekomst van BIJ1, ook over de invulling van
werkgeverschap, de organisatiestructuur en hoe wij willen omgaan met onze vrijwilligers.
Al deze ideeën gaan wij bundelen zodat wij op 10 oktober een bestuursplan kunnen
presenteren voor de toekomst van BIJ1.

Tot slot valt onder de lopende zaken nog een ander groot project, en dat is iets om te vieren: het
partijkantoor in Woerden. Het vorige bestuur, vooral met dank aan Jursica, Mirelda, Mona, en
Yvette hebben ontzettend hard gewerkt om een eerste betaalbare partijkantoor te vinden. Dat is
geworden in Woerden. Deze locatie is betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk en huist aan de
Houttuinlaan nr. 16 in Woerden. Met dank aan financiering door het Kennisbureau, hebben we
er nu bureau's, beeldschermen, kasten en stoelen staan. De verdere inrichting en de
verantwoordelijkheid voor de day-to-day office management zijn nog onderwerp van gesprek.
Toch willen we het partijkantoor al binnenkort een opening organiseren zodat we met ons allen
officieel het kantoor kunnen inwijden.

Zoals ik aan het begin zei: we hebben ons sinds onze eerste bestuursvergadering gefocust op
drie dingen: de lopende zaken, kennismaking met de organisatie en ideeën over de toekomst
van BIJ1.

Akef interrumpeert. Hen wil graag dat de partijraad inzage krijgt in de verbeterpunten van de
accountant, om te begrijpen waar het fout ging bij het vorige bestuur.

Rebekka geeft aan dat dit eerst besproken moet worden met de rest van het bestuur, maar dat
zij er van uit gaat dat dit zal gebeuren.

De andere twee zaken die onze aandacht hebben gevraagd in de afgelopen maanden zijn
kennis maken met de organisatie en de plannen over de toekomst van BIJ1. Wij hebben eind
juli aan jullie, de fracties, de afdelingen, iedereens moeder, dat wij bezig zijn met wat wij het
honderddagenplan noemen.
Vanaf 2 juli, de dag dat we zijn verkozen, willen wij de eerste 100 dagen zien als het moment
om gezamenlijk te komen tot een nieuw bestuursplan voor de toekomst van BIJ1.
Dit bestuursplan gaat over reflectie, heling, de dingen doen die nodig zijn om onze organisatie
op de rit te krijgen. Daarvoor zijn er een miljard ideeën in de partij, en er zijn allerlei mensen die
daar ontzettend veel verstand van hebben, en daarom hebben wij de afgelopen tijd de eerste
uitnodigingen uitgedaan gaan naar jullie als partijraad, afdelingen, neveninstellingen, etc, etc, er
gaan er nog meer uit, om te spreken over wat jullie nodig hebben van het partijbestuur en wat
jullie ideeën zijn voor onze toekomst.
Al die ideeën gaan we bundelen, dat gaan wij vanaf 4 september doen. Dan hebben wij als
bestuur onze grote heidag, waarop wij gezamenlijk gaan zitten om de schouders eronder te
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zetten om binnen een maand en een week een goed bestuursplan te schrijven. Aan ideeën
geen gebrek, maar nu nog uitschrijven.
Dat is ook waar veel tijd heen gegaan in de afgelopen 6 weken, mensen spreken, om ideeën op
te doen, etc, etc.

Het goede voorbeeld geven. Dat is een opdracht waar wij zwaar aan hechten, in die zin, dat wij
actief nadenken over hoe wij overkomen als partijbestuur overkomen naar jullie als partijraad, of
naar een afdeling, het is iets waar wij onszelf heel bewust van willen zijn omdat wat wij
uitstralen ook is wat uiteindelijk gereproduceerd wordt binnen de partij.

Ik wil graag ook jullie vragen om feedback: om momenten om ook op te bellen, yo, dit kan beter,
ook in deze communicatie kun je dingen anders doen, op het moment dat je constateert dat iets
niet werkt of dingen anders zouden moeten gebeuren.

We proberen, en dat is eigenlijk die onderstreep in communicatie, voor de komende tijd, tot we
echt een plan hebben als bestuur waarmee we aan de gang gaan, om zo open en transparant
mogelijk te zijn, en ons open te stellen voor de kritiek die er heerst, want dat is onze grootste
opdracht.
Ik wil van jullie vragen, we gaan een nieuwe fase in als partij, een fase van heling, the sky is the
limit, we hebben enorme successen geboekt in de gemeenteraadsverkiezingen, drie zetels in
Amsterdam, in drie gemeenteraden zijn we binnengekomen, we zitten hier in de fucking tweede
kamer, nu is het tijd om de organisatie op orde te brengen, nu is de tijd uit te breiden, want als
wij gaan uitbreiden, als wij onszelf ideologische doelen stellen t.o.v hoe wij onze partij gaan
uitbreiden, dan is echt the sky the limit.

Wat wij daarvoor nodig hebben is begrip en samenwerking. Het bestuur is maar 8 mensen. Wij
gaan dat niet alleen kunnen trekken. We moeten het samen doen.

We vinden het belangrijk dat jullie kunnen meedenken over financiële processen, dat jullie op de
hoogte zijn van wat er speelt omtrent de organisatiecapaciteit en dat ook jullie in staat worden
gesteld om aan die ideeën bij te dragen. Daar hebben we community voor nodig, geduld,
samenwerking en goede verbinding, zodat we gezamenlijk de problemen waar we nu voor
staan kunnen tackelen en ons daar doorheen kunnen vechten.

Eerste termijn
Ruud uit zorgen dat in het huishoudelijk reglement al zes jaar staat dat bestuur het
verkiezingsbeleid opstelt, en dat daar niets mee is gebeurt. Hij geeft aan dat dit soort zaken al
voor erg veel onduidelijkheden hebben geleid in de afdeling Den Haag. Ruud adviseert het
bestuur om, in zijn woorden, met een stofkam door alle reglementen te gaan en te kijken wat er
nog moet gebeuren.

Mick vraagt wanneer het bestuur weet of de eventuele boete op de subsidie komt en hoe hoog
die uitvalt.
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Daniëlle vraagt hoeveel ziekmelders er precies zijn onder de medewerkers en of hier ergens
melding van wordt gedaan en wat zij precies ervaren, rekening houdend met de privacy.

Akef uit diens zorg over de burnout-gevoeligheid en de werkcultuur binnen de partij. Daarnaast
vraagt hen hoe het bestuur verwachtingen zal managen om om valse hoop te voorkomen.

Myrthe haalt aan dat er een spanning bestaat tussen capaciteit versus ambities: als er meer
mensen bijkomen, dan betekent dit ook meer en verschillende nieuwe ambities. Myrthe vraagt
de visie van het bestuur op hoe we voorkomen dat enkel de ‘leuke’ zaken worden opgepakt en
hoe er prioriteit zal worden gesteld op meer fundamentele zaken.

Jürgen voegt toe dat de brief over de ledenbijeenkomsten van 10 en 11 september spreekt over
het reproduceren van systemen van onderdrukking in de samenleving binnen de partij. Jürgen
vraagt om niet te sugarcoaten rond dit soort onderwerpen, maar het beestje bij de naam te
noemen en bijvoorbeeld racisme expliciet te benoemen.

Teun vraagt over burn-outs en plannen voor after-care daarbij. Vraagt zich af hoe de partij hen
hierbij kan ondersteunen en in gesprek kan gaan om te leren van onze fouten.
Teun benoemt dat er momenteel geen geschillencommissie is, en vraagt welke commissies nog
mensen nodig hebben of nog leeg zijn.

Ryan vraagt het bestuur om de situatie rond de medewerker {naam}, waarvan het contract niet
verlengd, te bespreken en hier meer informatie over te verstrekken.

Leon zegt organisatorische problemen te herkennen, en uit diens zorgen hierover. Hij noemt
hierbij het hoge verloop en dat mensen zich ongezien voelen.
Leon ziet de vele interne spanningen uitmonden in de vorming van interne facties, en ziet dit als
een ongezonde ontwikkeling.

Johanna bedankt bestuur voor de openheid, noemt dat de cultuur aangepakt moet worden
zodat iedereen zich veilig voelt en de nodige aandacht krijgt.
Ze adviseert bestuur zich zo klein mogelijk te maken en zich te richten op een paar punten.
Johanna noemt de vele ambitie, maar dat zolang de cultuur niet op orde is de problemen steeds
zullen blijven oppoppen.
Johanna adviseert ook in het 100-dagen plan de focus nauw, bijvoorbeeld op 3 plannen, te
houden, en die zaken goed te doen.
Ze vraagt het bestuur zaken tijdig aan partijraad voor te leggen.

[De reactie vanuit het partijbestuur wordt in twee delen gegeven, een helft door Edson, en een
helft door Rebekka.]

Edson:
Op de vragen over zieke medewerkers:
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zegt geen details te kunnen geven over wat er gaande is met de zieke werknemers. Wat hij wel
kan zeggen is dat 1 werknemer is uitgevallen en twee anderen na hun vakantie weer terug en
aan het werk zijn.

Op de vraag van Daniëlle en Teun over nazorg:
noemt dat nazorg soms via de arbo loopt, waarbij het niet aan het bestuur is om te interveniëren
in een proces van herstel als mensen langdurig ziek zijn.

Op de vraag van Teun over de geschillencommissie:
geeft aan dat het versterken van de geschillencommissie hoge prioriteit heeft, en hij daar
persoonlijk aan werkt. Hij benadrukt dat de staat van de geschillencommissie niemand ervan
moet weerhouden klachten in te dienen, als het nodig is kan de behandeling worden uitbesteed.
Geeft aan dat niet alleen in de geschillencommissie, maar overal in de partij meer mensen
nodig zijn.
vertelt dat hij samen met Petra, een ander bestuurslid, bezig is met governance en vrijwilligers,
en dat zij daar met leden over zullen spreken. Ze willen een strakke structuur opzetten waarin
duidelijker wordt wat er van mensen wordt verwacht en vooral wat niet, zodat men zich niet
overwerkt.

Op de vragen en opmerkingen van Jürgen, Johanna en anderen over de cultuur:
vertelt dat de interne cultuur, hoe we met elkaar omgaan, en hoe we zorgen we niet dezelfde
fouten maken als het vorige bestuur een heet hangijzer is. Hij onderschrijft de opmerking van
Jürgen, dat het belangrijk is het beestje bij de naam noemen.Het bestuur is bezig om, koste wat
het kost, te zorgen dat de partijbijeenkomsten hierover doorgaan ter input voor het bestuursplan
en voor interne reflectie. De ledenbijeenkomsten zijn dan ook niet bedoeld als podium voor het
bestuur, maar voor de leden.

Rebekka:
Op de vraag van Ruud over het ontbreken van regelingen:

Zegt dat het bestuur een vrij goed beeld heeft van wat er aan regelingen ontbreekt, en
benadrukt dat het belangrijk is dat er goede, boven alle twijfel verheven procedures voor alles
komen liggen. Dit is volgens haar van belang voor o.a. de rechtmatigheid van kieslijsten, de
rechtmatigheid van het bestuur, de stabiliteit van de afdelingen, etc, etc. Als je die dingen aan
de wankel brengt, eindig je als de LPF.
Het is volgens haar het nu tijd om alle beleidsstukken die bijvoorbeeld in het huishoudelijk
reglement genoemd worden te gaan uitwerken. Ze stelt voor om deze zaken ook in de
commissie die genoemd wordt in de motie M22/3 (Motie oprichting commissie herziening HHR
en statuten) mee te nemen, aangezien dit soort beleid vaak nauw samenhangt met regelingen
in deze documenten.

Op de vraag van Mick over de mogelijke boete:
Zegt nog geen idee te hebben van wanneer het bestuur meer zal weten, maar dat het bestuur
dit tzt onder discretie zal delen met de raad.

Op de vraag van Ryan over de situatie van de medewerker {naam}:
{korte introductie over de werknemer wiens contract niet verlengd is, hier weggelaten om de
anonimiteit te bewaken.}
Het huidige bestuur heeft geen toereikende reconstructie kunnen maken van hoe dit besluit
door het vorige bestuur is genomen, aangezien in het vorige bestuur slechts 1 bestuurslid
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verantwoordelijk was voor werkgeverschap. Het kan zijn dat dit te maken had met geschillen
tussen deze bestuurder en deze medewerker, maar dit is niet goed te reconstrueren.
Het vorige bestuur heeft de taken en de uren van de werknemer overgedragen aan een andere
medewerker, waardoor het voor het huidige bestuur in verband met de financiële consequenties
niet mogelijk dit gemakkelijk terug te draaien.

Antwoord op Interruptie Ryan over werkgeverschap:
Vertelt dat verantwoordelijkheid voor werkgeverschap op dit moment bij 2 bestuursleden, Edson
en Petra, ligt, en het de bedoeling is dat deze zaken in de toekomst breder worden opgepakt
binnen het bestuur.

Antwoord op interruptie Akef:
Vertelt dat het laatste functioneringsgesprek met de medewerker, voor zover te

reconstrueren, {tijd} was.
Op de vragen en opmerkingen over capaciteit, ambities en verwachtingen:

Vertelt dat het een lastige balans is tussen enerzijds ambities van nieuwe actieve leden, en
anderzijds de taken die gedaan moeten worden. Daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid is
over verantwoordelijkheid en mandaat binnen de organisatie.
Daarnaast is de basishouding van het bestuur belangrijk. Het bestuur moet op een goede
manier ruimte bieden aan kritiek en feedback, en daar actieve rol in nemen. Het is niet de taak
van het bestuur om de keuzes van het vorige bestuur te verdedigen. Het bestuur moet er van uit
gaan dat alle kritiek en feedback vanuit een positie komt dat iedereen het beste wil voor de
partij. Rebekka hoopt dat dit ook zal blijken uit het bestuursplan dat geschreven wordt.
Ook de partijraad wordt gevraagd om hun mening over de keuzes van het bestuur te laten
horen.

Op de opmerkingen van Jürgen en Leon:
Is het eens met de opmerkingen dat het belangrijk is om systemen van onderdrukking zoals
racisme, sexisme en transhaat binnen de partij onomwonden te benoemen.
Ze herkent de opmerkingen over de slechte cultuur. Vertelt dat het bestuur wil werken aan
herstel, er wil zijn voor elkaar en wil zorgen dat mensen zich gehoord en gezien voelen. De
partij moet mensen bijeen brengen om samen te strijden voor één doel, en daar moeten
mensen goed bij betrokken worden.

Tweede termijn
Ryan geeft aan een motie in te willen dienen;
De partijraad van BIJ1,
Tezamen
Constaterende dat het bestuur het contract van {naam} niet verlengd heeft en de
werkzaamheden voor de partij beëindigd heeft,
Overwegende dat het onduidelijk is hoe dit proces is verlopen en we in een partij als BIJ1 juist
moeten zorgen voor goed werkgeverschap,
verzoekt het bestuur met een reflectie te komen op het niet verder in loondienst houden van de
medewerker {naam} en hoe dit proces is gegaan, en mochten fouten er fouten zijn gemaakt
eventueel met excuses te komen de consequenties,
En gaat over tot de orde van de dag.
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Ruud merkt op dat het niet de taak van de partijraad kan zijn om te oordelen over individuele
kwesties, zegt vertrouwen te hebben in de twee bestuursleden die deze zaak verder gaan
oppakken en verwacht dat het personeelsbeleid de komende tijd beter vorm zal krijgen, en
spreekt nogmaals uit dat het in zijn mening niet wenselijk is dat de partijraad, in zijn woorden
een adviesraad van het bestuur, zich in zoveel detail als voorgesteld in deze motie mengt in
individuele zaken. Hij vraagt Ryan de motie in te trekken.

Ryan geeft aan dat die het aan de ene kant eens is met Ruud, maar vindt dat een motie gepast
is omdat dit een zwaar geval is. Het is volgens die onbestaanbaar dat BIJ1 geen goed
werkgeverschap biedt, en daarom wil die gebruik maken van het dwingendere karakter van een
motie om het bestuur te laten komen met reflectie.

Johanna vraagt Ryan de motie te herschrijven en over goed werkgeverschap in het algemeen
te laten gaan.

Ryan geeft aan het eens te zijn met Johanna en zegt de motie te gaan herschrijven.

Ryan dient een motie (M22/10) over updates aan de partijraad over financiën in, en geeft aan
dat die als voormalig penningmeester van mening is dat een partij staat of valt met financiën.
Geeft aan dat het niet de bedoeling is het partijbestuur hiermee op het matje te roepen, maar
dat het van belang is dat de partijraad weet hoe de partij er financieel vlak voor staat om het
partijbestuur ook op dat vlak te kunnen ondersteunen.

Johanna vraagt zich af of de motie praktisch haalbaar is.

Rebekka geeft aan dat de partij achter loopt met financiën vanwege gebrek aan capaciteit, maar
geeft aan dat het mogelijk moet zijn om vrij snel met die halfjaarlijkse financiële rapportage
komen wanneer de administratie weer bij is.
Geeft daarnaast aan dat ze de motie over werkgeverschap graag algemener ziet, en dan graag
komt met een reflectie.

Edson vraagt, net als Johanna en Rebekka, om het veralgemeniseren van de motie over
werkgeverschap.

Teun vraagt hoe zaken zoals arbo geregeld zijn voor vrijwilligers.

Edson zegt dat daar nog geen plan voor is, maar dat hij en Petra daar mee bezig zijn.
Teun vraagt of (ex) vrijwilligers een rol krijgen in het vormgeven van dit beleid.

Edson beantwoord Teuns vraag bevestigend.

Myrthe zegt blij te zijn met het idee om te zoeken naar heling, en hoopt dat dit niet bij de twee
bijeenkomsten blijft.
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Rebekka verwijst naar een aangenomen ALV-motie van Ashley Qin, spreekt de wens uit om
vergelijkbare meetings vaker, bijvoorbeeld 4 maal jaarlijks te houden, en om dit soort meetings
ook meer lokaal te doen.

Ryan dient een gewijzigde motie over werkgeverschap in, motie M22/14

Myrthe geeft aan dat het volgens hen belangrijk is dat er eventueel excuses worden
aangeboden, als blijkt dat er fouten zijn gemaakt rond werkgeverschap, en stelt voor dit alsnog
toe te voegen aan de motie.

Rebekka zegt toe dat eventuele excuses en reflectie over werkgeverschap in het verleden er
hoe dan ook zullen komen, en vertelt dat dit volgens haar niet toegevoegd hoeft te worden aan
de motie.

[hierop wordt instemmend gereageerd door de partijraad]

Leon vraagt via een punt van orde de notulen rondom werkgeverschap te anonimiseren, en
krijgt bijval van Rebekka en Johanna.

[Nu volgen de stemmingen.]

M22/14 motie Ryan omtrent werkgeverschap
Ruud Baars legt een stemverklaring af: geeft aan zich zeer ongemakkelijk te hebben gevoeld
over het feit dat de partijraad in detail over werknemers heeft gesproken, en vindt de uitleg van
het partijbestuur “het randje opzoeken” omtrent privacy. Geeft aan de toezegging van het
bestuur ruim voldoende te vinden, en stemt tegen de motie.

Stemming: 4 Voor, 1 Tegen, 7 onthoudingen. De motie is daarmee aangenomen.

M22/10 motie Ryan over updates aan de partijraad over financiën:

Stemming:12 Voor, 0 Tegen, 0 onthoudingen. De motie is daarmee aangenomen.
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6. Bereikbaarheid van de partijraad voor partijleden en wijze van
vertegenwoordiging van partijleden.
[Omdat niemand aangeeft het woord te willen voeren wordt direct overgegaan tot de tweede
termijn en het in stemming brengen van de motie van Mick om de partijraad via de website te
presenteren aan de leden. (M22/2 Motie om de partijraad via de website te presenteren aan de
leden)]

M22/2 Motie om de partijraad via de website te presenteren aan de leden
Stemming: 12 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. De motie is daarmee
aangenomen.
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7. Aanpassing huishoudelijk reglement en statuten en het
opstellen van verkiezingsbeleid, waaronder: aanpassing
verkiezingsprocedure partijraad en het toelaten van een lid uit
Almere tot de partijraad.
Ruud bepleit dat het geen zin heeft de motie van Myrthe (M22/5 Motie wijziging huishoudelijk
reglement verkiezing leden partijraad) te behandelen, omdat deze motie ertoe oproept in het
huishoudelijk reglement zaken vast te leggen rondom het afvaardigen van
afdelingsbestuursleden naar de partijraad, die strijdig zijn met de statuten, waarin bepaald is dat
partijraadsleden verkozen worden door de ALV. Hij geeft aan het inhoudelijk eens te zijn met
Myrthe, maar dat het statutair onmogelijk is.
Stelt voor afdelingsafgevaardigden te gast uit te nodigen en te streven naar consensus met hen
in de partijraad.
Bepleit dat motie M22/8 van Jürgen door het voorstel om afdelingsafgevaardigden te gast uit te
nodigen overbodig is geworden.

Leon deelt zijn mening dat de partijraad moet zorgen dat er voor de volgende ALV een voorstel
ligt voor het voorgenoemde. Vindt het logisch om een huishoudelijk reglementswijziging samen
met de statutenwijziging aan de ALV voor te leggen.

Jürgen kan zich vinden in de mening van Ruud, en trekt zijn motie (M22/8) in.

Ruud verwijst naar iets dat Rebekka noemde over dat verkiezingsbeleid via de partijraad zou
gaan, maar is van mening dat beleid is iets wat het bestuur moet maken.

Rebekka reageert op Ruud. Vertelt dat de suggestie was om de raad advies te laten geven aan
het bestuur omtrent dit verkiezingsbeleid. Het is namelijk enorm lastig om verkiezingsbeleid los
te schrijven van andere reglementen doordat die vervlochten zijn. Als er dan mensen met het
huishoudelijk reglement en de statuten bezig zijn, lijkt het ook logisch als dezelfde mensen ook
naar het verkiezingsbeleid kijken. Het bestuur kan dit beleid vaststellen. Stelt voor het
voorbereiden van dit beleid in de motie mee te nemen.

Mick geeft aan twee moties in te dienen. Een motie (M22/3) gaat over het oprichten van een
commissie die onderzoek doet naar de herziening van het HHR en de statuten. Deelt hun
mening dat het goed is om dat soort ingewikkelde zaken in een kleinere setting te kunnen
bespreken. Geeft aan deze motie licht te herschrijven zodat adviseren over verkiezingsbeleid
hierin wordt opgenomen. Geeft aan daarnaast een motie in te dienen om
afdelingsrepresentanten te gast uit te nodigen bij partijraadsvergaderingen, maar open te staan
om dit in te dienen als voorstel in plaats van een motie.

Johanna vraagt zich af of Mick’s tweede motie (M22/4) lijkt op de ingetrokken motie van Jürgen
(M22/8)
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Mick vertelt dat in hun mening Jürgens motie overbodig is, aangezien het voorgestelde
Reglement van Orde ruimte biedt om gasten uit te nodigen. Motie M22/4 geeft aan dat de
partijraad ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van deze mogelijkheid.
Geeft aan de motie als voorstel in te dienen.

Jürgen vraagt of gasten bestuursleden moeten zijn.

Ryan beantwoordt Jürgen, iedereen kan te gast zijn, op eigen initiatief of op verzoek.

Voorstel te gast uitnodigen afdelingsrepresentanten
[De motie te gast uitnodigen afdelingsrepresentanten (M22/4) wordt ingediend als voorstel. Alle
aanwezige leden geven aan in te stemmen.]

Stemming: 11 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. Het voorstel is daarmee aangenomen.

Myrthe denkt dat de raad nog wel moet nadenken nog over lokale vertegenwoordigers in de
partijraad, of deze bestuursleden moeten zijn, of ze moeten worden verkozen door de
afdelingsvergadering, hoe de toetreding gaat van bestuursleden van lokale bestuursleden tot de
partijraad. Dit zorgde voor de laatste ALV ook voor best wel wat discussie en onduidelijkheden.
Hun ingetrokken motie (M22/5) was een voorstel om daar wat mee te doen.

Ryan merkt op dat de commissie (commissie genoemd in M22/3 B) kan dit alles meenemen.

Myrthe geeft aan het eens te zijn met de opmerking van Ryan, en spreekt de wens uit om als
partijraad een amendement in te dienen op de ALV.

Mick geeft aan dat de zojuist besproken zaken mee kunnen worden genomen in de commissie.

M22/3B Gewijzigde motie Mick oprichting commissie herziening
Huishoudelijk Reglement en advisering
Stemming M22/3B Gewijzigde motie Mick oprichting commissie herziening Huishoudelijk
Reglement en advisering

Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. De motie is daarmee aangenomen.

Jürgen geeft aan zijn motie M22/8: Motie over vertegenwoordiging van volwaardige afdelingen
in te trekken.
Verwijst naar het document Taken en verantwoordelijkheden fractiebestuur BIJ1 die hij als
begeleidend document heeft meegestuurd met M22/6. Legt uit dat fracties wettelijk een aparte
entiteit zijn, en er informeel is afgesproken dat een afdelingsbestuurslid deel zou nemen aan het
fractiebestuur. Daarom wil hij het huishoudelijk reglement wijzigen zodat dit mogelijk zou
moeten zijn. De vraag is hoeveel invloed de partijraad hierop kan uitoefenen gezien de fractie
een eigen stichting is, en zelf bepaalt wie ze opnemen in hun bestuur.
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Rebekka vertelt dat het inderdaad lastig is dat de entiteiten losstaan, gezien een fractie wel de
naam BIJ1 draagt, en je wel wilt dat hier controle op is.
Met bestuur hebben we afgesproken dat een van onze prioriteiten is om te inventariseren of wij
bijvoorbeeld standaard statuten voor fracties kunnen voorstellen, en deze voorwaardelijk maken
voor het oprichten van een fractie stichting. Het bestuur zoekt uit op welke manier zij op een
goede manier invloed kunnen uitoefenen op een fractiestichting.
Belooft de uitkomst van dat onderzoek terug te koppelen aan de commissie (ex M22/3B) zodat
die het kunnen implementeren in het huishoudelijk reglement, indien gewenst.

Jürgen trekt de motie M22/6 in met het verzoek om het mee te nemen in de commissie.

Jürgen legt zijn motie (M22/7) uit. Er staat in het huishoudelijk reglement dat 10% van de leden
of 25 leden een afdelingsbestuur kunnen afzetten. Op een afdeling met veel leden vindt hij 25
leden een klein aantal, en stelt voor om bij afdelingen met meer dan 500 leden de 10% regel te
implementeren.

Rebekka: Die regel gaat eigenlijk over het organiseren van een ledenvergadering in plaats van
over afzetten. Als het ging over afzetten dan was dat inderdaad heel weinig. Maar het gaat om
het uitroepen van een afdelingsvergadering. Stel een afdeling zou slecht bestuurd worden, dan
kan je als leden zo vragen hoe dit zit. Daarom ben ik persoonlijk niet voor de motie.

Myrthe ziet graag meer duidelijkheid dan '25 of 10%'.

Rebekka Het idee is dat bij een kleine afdeling 25 leden de hele afdeling kan zijn. Dan kan je
dus die 10% gebruiken. De commissie kan dit inderdaad verder helpen verhelderen.

Jürgen:
Geeft aan motie M22/7 in te trekken.
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8. Organisatie van de algemene ledenvergaderingen, waaronder:
de brief van leden met de oproep voor een toegankelijker BIJ1
[Dit agendapunt gaat over het document Brief Toegankelijkheid Bij1.]

Leon:
Alle organisatorische problemen van de partij kwamen op de ALV samen.
Van buiten zag je niet alles, maar het was echt heel slecht geregeld.
De brief had goed uitgelegd wat er mis ging qua toegankelijkheid. Verder waren er ook
problemen met de partijdemocratie. Veel mensen voelden dat ze weinig invloed hadden op de
vergadering, naast dat mensen zich niet okee voelen met wat er gebeurt en hoe. Heb hierover
zorgen vooral richting bestuur die de ALV organiseert, en vraag me af hoe wij hier wat voor
kunnen doen als partijraad.
Ik wil graag een commissie opzetten hierover, als eerste een stempresidium. Dit moet namelijk
beter worden geleid, inclusief met aandacht voor de mensen die zich ongehoord of onveilig
voelen, maar ook met genoeg tanden om tegen bestuur in te kunnen gaan op punten als b.v.
een overvolle agenda. Dit zou meer checks and balances moeten geven. Ik wil graag met
anderen werken aan een voorstel hierover.

Akef stelt dat veel van de inhoud van de brief natuurlijk waar is, maar dat je tegelijkertijd nooit
voor iedereen toegankelijk kan zijn, en het daarom belangrijk is verwachtingen te managen. Dit
betekent natuurlijk niet dat we niet ons best moeten doen om zo toegankelijk mogelijk te zijn.
Vertelt dat door slecht gemanagede verwachtingen er tijdens de laatste ALV veel kritiek gericht
werd op mensen die slechts met de middelen die zij hadden hun best deden.
Onder het mom van toegankelijkheid is het niet de bedoeling om mensen persoonlijk aan te
vallen. Opmerking waarin dat gebeurde werden dan ook niet voorgelezen op de ALV, waarop
wederom kritiek volgde.

Jürgen stelt dat mensen ook moeten ook weten dat hybride vergaderen etc. veel geld kost. Een
ALV kost wel 4.000 à 5.000 euro, en dat geld is er simpelweg niet.

Myrthe is het daarmee eens, maar wil mensen niet het idee geven dat ze te duur zijn voor ons.
Toegankelijkheid is gewoon ontzettend moeilijk. We hebben beperkte middelen en doen ons
best, maar kunnen maar zoveel doen uiteindelijk.

Ryan stelt dat kosten niet altijd een reden zijn om iets niet te doen, en dat het vaak ook een
kwestie van prioriteiten is.

Ruud stelt dat het niet alleen gaat over toegankelijkheid, maar ook over hoe een ALV geleid
wordt. Vertelt dat hij verbaasd was dat Sylvana het op momenten overnam, en dat er
stemmingen via handopsteken gebeurden, waaraan niet digitaal kon worden deelgenomen.
Stelt dat het bestuur en voorzitter daarin het goede voorbeeld moeten geven, en dat er naast
toegankelijkheid ook naar procedures moet worden gekeken.
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Edson:
Het is lastig om toegankelijkheid te borgen, en we doen ook ons best hiertoe, maar ik beaam
dat we niet alles kunnen. Kosten mogen geen afweging zijn, maar zijn hier wel een onderdeel
van. We kunnen deze ook niet uit het oog laten. Ik hoorde hier kosten als 4.000 euro, maar het
is zeker 4 à 5 keer zo veel. Maar qua toegankelijkheid, helemaal mee eens. Sylvana had het er
goed gedaan, en al was haar rol er groot, ze heeft wel goede dingen aangekaart zodat het
soepel verliep. Ik vind het presidium een goed idee. We willen lessen van de vorige ALV
meenemen om een nieuwe start te gaan maken voor in het vervolg.

Rebekka:
De ALV was een clusterfuck, en helaas niet de eerste. We hebben de opdracht om dit beter te
doen, inclusief toegankelijkheid, en kennis van het bestuur over procedures. Het eerdere
voorstel van Pauline uit Leiden over een toegankelijkheidscommissie was erg welkom. We
kijken nu met hun ook hiernaar. Bij bestuur hadden we ook last van capaciteitstekort, dus het is
onze prioriteit om nu met mensen rond de tafel te gaan, en hier zijn we ook al wat met
ondertekenaars van die brief over begonnen.
We hebben verder contact opgedaan met iemand van de organisatie van het congres van de
PvdA, en gaan deze binnenkort ook weer eens contacten i.v.m. de lange ervaring van hun partij
hiermee. Nu hebben we in 2021 wat ALV's beter laten verlopen, dus dit kunnen we ook, maar
kom maar op met het voorstel over het presidium.
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9. Voorstel partijbestuur over deelname Provinciale
Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen en
eilandsraadverkiezingen 2023
Dit agendapunt gaat over document Voorstel partijbestuur over deelname Provinciale
Statenverkiezingen 2023, kennisgeving over deelname waterschapsverkiezingen 2023 en
besluit deelname eilandsraadverkiezingen 2023.

Motie M22/9: Motie omtrent geheimhouding bespreking voorstel
partijbestuur deelname (...) verkiezingen, door Mick van Dijk
Mick legt de motivatie achter hun motie M22/9 uit. Stelt dat zaken geheimhouding en alles
daarom heen, zoals notulen nooit publiceren,een grote stap en slechte precedentvorming vindt.
Stelt dat de raad zichzelf voldoende moet kunnen vertrouwen om discreet met deze bespreking
om te gaan, en dat formele geheimhouding onnodig is.

Rebekka:
Misschien kan ik buiten de motie over geheimhouding ook even het besluit zelf toelichten. Het is
een spannend besluit dat we gaan nemen, over de volgende grote verkiezingen. We hebben
hier bij bestuur unaniem over gezegd dat we deelname hieraan een slecht idee vinden, want we
hebben een andere prioriteit. Dat is het uitbouwen van de partij, en bijvoorbeeld de
ledenorganisatie verder op orde brengen. Ik zag net een boek van Rosa Luxemburg liggen, en
om haar te citeren: laten we het middel van de parlementaire weg niet tot doel verheffen, en ons
niet richten op de provinciale staten verkiezing.
Op geheimhouding hadden we ingezet omdat we het van belang achten dat er gewoon één
communicatie lijn is, maar het is niet alsof we heel sterk hechten aan dat protocol. Dus wat mij
betreft is het compleet aan jullie of jullie hoe jullie hiermee om willen gaan.

Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. De motie is hiermee aangenomen.

[Hiermee is besluit II van het bestuursvoorstel over geheimhouding niet langer aan de orde,
waardoor deze niet langer in stemming hoeft te worden gebracht.]

Onderdeel III van het voorstel van het partijbestuur om niet aan de
provinciale staten verkiezingen mee te doen
Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. Het voorstel is hiermee aangenomen.

Onderdeel IV van het voorstel, om niet aan de waterschapsverkiezingen
mee te doen
Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. Het voorstel is hiermee aangenomen.
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Onderdeel V van het voorstel, over schriftelijke consultatie aan de
partijraad over de eilandsraadverkiezingen
Myrthe vraagt meer uitleg over de stelling in het voorstel dat er onvoldoende informatie over dit
onderwerp is.

Rebekka stelt dat het bestuur nog te weinig weet over dit onderwerp, en zich daarom een week
willen inlezen en vervolgens een schriftelijke consultatie met de raad wil doen.

Akef vraagt of er verbinding met leden van de eilanden hierover is

Rebekka bevestigdt dit.

Stemverklaring Ryan: Wij gaan hier zo over stemmen, maar ook hier zit niemand van de
eilandraden. We moeten zorgen dat we die leden meenemen in het stemmen.

Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. De motie is hiermee aangenomen.
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10. Agenda-onderwerpen vreemd aan de orde van de dag
Dit agendapunt refereert o.a. naar document Bericht Jursica aan afdelingen over opstappen uit
partijbestuur d.d. 24 juni 2022.

M22/11: Motie over dialoog- en kennissessies over afrofobie, witte
privileges en witte gevoeligheden, door Jürgen Olivieira

Jürgen zegt dat het een probleem is, en zwarte mensen in de partij hier last van hebben, en het
dus goed is om hier kennissessies over te (laten) organiseren.

Ryan zegt het niet te breed te willen maken, omdat dit attentie van racisme zou kunnen afhalen,
maar vraagt om bijvoorbeeld seksisme en transfobie ook in de uitvoering van de motie mee te
nemen.

Jürgen heeft hier geen bezwaar tegen, maar vertelt de ervaring te hebben dat onderwerpen als
anti-zwart racisme vaak ondergeschoven worden. Vraagt daarom de focus wel hierop te
houden. Daarmee zeg ik niet dat de andere -ismes niet belangrijk zijn.

Akef vraagt zich af of het kennisbureau al wel voldoende in staat is om over al deze
onderwerpen op een goede manier te onderwijzen, en vraagt zich af of het niet beter is als er
samenwerking met externe organisaties kan worden aangegaan.

Rebekka zegt toe dat deze zaken meegenomen zullen worden.

Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. De motie is hiermee aangenomen.

M22/12: Motie over scholing partijraad, door Jürgen Olivieira
Ryan merkt op dat er allerlei reglementen en procedures binnen de partijraad zijn die best droog
kunnen zijn, en dat zijn motie vraagt om scholing te organiseren rond dit soort zaken.

[Edson verlaat de vergadering]

Johanna zegt het een prachtige motie te vinden, en merkt op dat er naast professionele
bureaus ook mensen zijn binnen BIJ1 die hiermee kunnen helpen.

Rebekka biedt haar hulp aan, en zegt dat hiervoor ook naar (oud)-raadsleden gekeken kan
worden.

Ryan en Johanna merken op dat Ruud en Mick hier mogelijk mee kunnen helpen.

Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. De motie is hiermee aangenomen.
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M22/13: Motie over draaiboek Tweede Kamerverkiezingen, door Leon
Timmermans
Leon:
We hopen natuurlijk allemaal dat het kabinet zo snel mogelijk valt. Maar eigenlijk lijken we
dermate slecht op dit scenario voorbereid dat het nog beter een half jaartje kan wachten.
Daarom heb ik een motie ingediend zodat we ons kunnen voorbereiden op dit scenario.

Ruud vraagt of dit in lijn is met het besluit dat we over het deprioriteren van verkiezingen
[Voorstel partijbestuur over deelname Provinciale Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen
en eilandsraadverkiezingen 2023 –red].

Ryan vraagt zich af deze zaken niet kunnen worden uitbesteed aan een commissie van de
partijraad, zodat het bestuur enkel hoeft te faciliteren en te besluiten.

Leon stelt dat dit niet per se aan de partijraad of aan het partijbestuur hoeft te zijn, maar dat het
bestuur er gewoon voor moet zorgen dat iemand dit doet.

Rebekka:
We gaan het bij bestuur hebben over wat we moeten doen voor de Tweede Kamer
verkiezingen. Ten eerste willen we een programmacommissie oprichten met het kennisbureau.
Ten tweede gaat er iemand aan de slag voor een verkiezingshandleiding voor meerdere soorten
verkiezingen. Wij hebben veel vertrouwen in haar, dus wat betreft bestuur is die deadline prima.

Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. De motie is hiermee aangenomen.

A22/3: Amendement over representatie, diversiteit en inclusiviteit in
partijraadscommissies, door Myrthe Minnaert
Myrthe legt uit dat haar amendement gaat over zorgen dat er ook bij commissies op
representatie en inclusiviteit wordt gelet, waartoe we desnoods de oprichting van commissies
kunnen uitstellen.

Mick geeft aan het eens te zijn met de intentie van de motie, maar heeft twijfels bij de
bewoording 'bij oprichting', omdat hen de commissies als vrij open en organisch voor zich ziet,
zonder altijd een vast startpunt met vaste leden te hebben.

Myrthe stelt voor het te formuleren als vorming i.p.v. oprichting.

Jürgen vraagt zich af wanneer er sprake is van diversiteit.

Myrthe zegt dit bewust wat vaag gehouden te hebben, in plaats van als lijst van boxjes om af te
ticken. Als we beginnen met meten geeft dit vragen over welke vormen van diversiteit we wel en
niet gaan meten. Een lijstje zou volgens hen het doel voorbij schieten.
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Leon merkt op dat bij een ‘lijstje’ vaak dezelfde dezelfde mensen alles krijgen, en dat het per
commissie kan verschillen wat voor diversiteit relevant is.

Stemming: 12 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. De motie is hierbij aangenomen.

Punt van orde over voornaamwoorden
Myrthe merkt op dat de voornaamwoorden van de aanwezigen nog niet zijn gedeeld, en dat
daar af en toe fouten in zijn gemaakt. Stelt voor hier voortaan bordjes voor te gebruiken.

Vraag over gezondheid Sylvana
Jürgen vraagt of er een draaiboek is in het geval dat Sylvana om gezondheidsredenen tijdelijk
afwezig is.

Rebekka vertelt dat zo’n plan er niet ligt, en Quinsy Gario in zo’n geval wettelijk aanspraak
maakt op de zetel. Vertelt dat dit het narratief van Quinsy dat Rebekka op zijn positie uit was
onderuit haalt. Vertelt dat er geen reden is om te geloven dat Sylvana voor langere tijd zal
uitvallen.
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Besluitenlijst Partijraadsvergadering BIJ1 28-8-2022

Verkiezing van Johanna tot voorzitter van de vergadering.
● Ruud Baars: Voor
● Johanna Blinker: Onthouden
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

10 Voor, 0 Tegen, 1 Onthoudingen. Aangenomen.

Voorstel over toelating tot de agenda van het voorstel van het partijbestuur
over verkiezingsdeelname 2023.

● Ruud Baars: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

11 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

O1 Ordevoorstel toelaten machtiging door Mick.
● Ruud Baars: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
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● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

11 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

Vastleggen van de agenda (Tweede versie agenda partijraad 28 augustus
2022)
Geen van de aanwezige leden gaf aan bezwaar te hebben tegen het vastleggen van de agenda
met daarin het agendapunt voorstel van het partijbestuur over verkiezingsdeelname 2023.
11 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

Wijzigingsvoorstel Ryan voor het Voorgesteld Reglement van Orde
Partijraad BIJ1

Ryan bracht het voorstel om tussen het 24e en 25e artikel van het concept voor het RvO het
volgende artikel toe te voegen in stemming:
“De partijraadsvergadering is toegankelijk voor alle leden van de partijraad, ook met betrekking
tot de locatie van de vergadering. Hiertoe worden tijdig stappen ondernomen, voor bijvoorbeeld
schrijf- en gebarentolken, toegankelijke visuele presentaties en andere benodigdheden.”

● Ruud Baars: Voor
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

Aannemen van het Reglement van Orde Partijraad BIJ1, met inbegrip van
het 25e artikel van Ryan Ramharak.

● Ruud Baars: Voor
Ruud geeft in zijn stemverklaring aan dat het belangrijk is dat het RvO geen “stuk voor
hobbyisten” wordt, en dat het hem teleurgesteld heeft dat er vanuit bijvoorbeeld de
afdelingen maar weinig input is geleverd. Hij werpt het idee op om de vereniging op te
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roepen na publicatie eens goed naar het document te kijken en aan te geven open te
staan reacties.

● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor

Mick geeft in hun stemverklaring aan ongemak te voelen bij artikel 14 lid 3 over de
tweedeling van partijraadsleden in afgezanten van een afdelingsbestuur en “gewone
leden”.

● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

M22/14 motie ryan omtrent werkgeverschap.
● Ruud Baars: Legt een stemverklaring af: geeft aan zich zeer ongemakkelijk te hebben

gevoeld over het feit dat de partijraad in detail over werknemers heeft gesproken, en
vindt de uitleg van het partijbestuur “het randje opzoeken” omtrent privacy. Geeft aan de
toezegging van het bestuur ruim voldoende te vinden, en stemt tegen de motie.

● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Onthouden
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Onthouden
● Daniëlle Engel: Onthouden
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Onthouden
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Onthouden
● Teun Otte: Onthouden
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Onthouden

4 Voor, 1 Tegen, 7 Onthoudingen. Aangenomen.

M22/10 motie ryan omtrent verslaglegging financiën aan de partijraad.
● Ruud Baars: Voor.
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
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● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

M22/2 motie Mick om de partijraad via de website te presenteren aan de
leden

● Ruud Baars: Voor.
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

M22/4 Motie te gast uitnodigen afdelingsrepresentanten, ingediend als
voorstel.
11 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen

M22/3B Gewijzigde motie Mick oprichting commissie herziening
Huishoudelijk Reglement en advisering herziening statuten

● Ruud Baars: Voor.
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
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● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

M22/9 motie Mick omtrent geheimhouding bespreking voorstel partijbestuur
deelname (...) verkiezingen

● Ruud Baars: Voor.
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

Onderdeel III van het voorstel van het partijbestuur om niet aan de
provinciale staten verkiezingen mee te doen

● Ruud Baars: Voor.
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.
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Onderdeel IV van het voorstel, om niet aan de waterschapsverkiezingen
mee te doen

● Ruud Baars: Voor.
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

M22/11: Motie over dialoog- en kennissessies over afrofobie, witte
privileges en witte gevoeligheden, door Jürgen Olivieira

● Ruud Baars: Voor.
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

M22/12: Motie over scholing partijraad, door Jürgen Olivieira
● Ruud Baars: Voor.
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
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● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

M22/13: Motie over draaiboek Tweede Kamerverkiezingen, door Leon
Timmermans

● Ruud Baars: Voor.
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen

A22/3: Amendement Myrthe wijziging reglement van orde [diversiteit] in
werkgroepen en commissies

● Ruud Baars: Voor.
● Tamara van Bakel, bij monde van Jürgen Olivieira: Voor
● Johanna Blinker: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Daniëlle Engel: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Jürgen Olivieira: Voor
● Teun Otte: Voor
● Ryan Ramharak: Voor
● Leon Timmermans: Voor

12 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.
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Toezeggingen
● Een officiële opening houden van het partijkantoor.
● Gesprekken voeren met zoveel mogelijk medewerkers en vrijwilligers als input voor het

bestuursplan.
● Binnen bestuur bespreken of de partijraad inzage kan krijgen in de verbeterpunten van

de accountant.
● Als uit onderzoek blijkt dat partijbestuur fouten heeft gemaakt in het werkgeverschap,

excuses aanbieden en de gevolgen dragen.
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Presentielijst
Aanwezig op de vergadering waren de volgende partijraadsleden:

- Ruud Baars
- Johanna Blinker
- Mick van Dijk
- Daniëlle Engel
- Akef Ibrahimi
- Tessi Marks
- Myrthe Minnaert
- Jürgen Olivieira
- Teun Otte
- Ryan Ramharak
- Leon Timmermans

Afwezige partijraadsleden waren:
- Naomi Aigba
- Tamara van Bakel
- Maaike de Roo

Naast de leden van de partijraad waren de volgende personen aanwezig:
- Rebekka Timmer, in haar hoedanigheid als partijvoorzitter en als co-secretaris tijdens

het aanstellen van de voorzitter.
- Kiara Grouwstra, optredend als co-secretaris (notulen).
- Edson Olf, in zijn hoedanigheid als bestuurslid.

De vergadering verkoos uit haar midden Johanna Blinker tot voorzitter van de vergadering.
Tamara van Bakel heeft schriftelijk aangegeven Jürgen Olivieira te machtigen om voor haar te
stemmen.
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Lijst stukken
● Tweede versie agenda partijraad 28 augustus 2022
● Voorgesteld Reglement van Orde Partijraad BIJ1 28 Augustus 2022
● Update van het partijbestuur aan de partijraadsvergadering van 28 augustus 2022
● Voorstel partijbestuur over deelname Provinciale Statenverkiezingen 2023, kennisgeving

over deelname waterschapsverkiezingen 2023 en besluit deelname
eilandsraadverkiezingen

● O1 Ordevoorstel toelaten machtiging
● A22_1_ Wijzigingsvoorstel HHR omtrent het totstandkomen van de agenda van de

partijraad
● A22_2_ Wijzigingsvoorstel Reglement van Orde omtrent het totstandkomen van de

agenda van de partijraad
● A22_3 Amendement wijziging reglement van orde in werkgroepen en commissies
● Brief Toegankelijkheid Bij1
● M22_1_ Motie wijziging HHR en Reglement van orde omtrent de

partijraadsvergaderingagenda
● M22_2_ Motie om de partijraad via de website te presenteren aan de leden
● M22_3_ Motie oprichting commissie herziening HHR en statuten
● M22_3B Gewijzigde motie oprichting commissie herziening HHR en statuten
● M22_4_ Motie te gast uitnodigen afdelingsrepresentanten
● M22_5_ Motie wijziging huishoudelijk reglement verkiezing leden partijraad
● M22_9_ Motie omtrent geheimhouding bespreking voorstel partijbestuur deelname …
● Motie M22_10 tot en met M22_14
● Moties M22_6, M22_7, M22_8
● Reglement van Orde Partijraad BIJ1 vastgelegd 28 Augustus 2022
● Taken_en_verantwoordelijkheden_fractiebestuur_BIJ1.docx
● {Niet meegestuurd vanwege de persoonlijke inhoud} Bericht Jursica.

Publieke notulen partijraad 2022-08-28



Tweede versie agenda partijraad 28 augustus 2022

1 Welkomstwoord door het partijbestuur. N.v.t.

2 Aanstellen voorzitter van de vergadering. Ter besluitvorming

3 Vaststellen van de agenda.
- Toelating tot de agenda van het onderwerp 'Voorstel
partijbestuur over deelname Provinciale
Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen en
eilandsraadverkiezingen 2023'.

Ter besluitvorming

4 Reglement van Orde partijraad. Ter bespreking, evt. ter
besluitvorming

5 Update van het partijbestuur. Ter bespreking

6 Bereikbaarheid van de partijraad voor partijleden en
wijze van vertegenwoordiging van partijleden.

Ter bespreking

7 Aanpassing huishoudelijk reglement en statuten en het
opstellen van verkiezingsbeleid, waaronder:
aanpassing verkiezingsprocedure partijraad en het
toelaten van een lid uit Almere tot de partijraad.

Ter bespreking

8 Organisatie van de algemene ledenvergaderingen,
waaronder: de brief van leden met de oproep voor een
toegankelijker BIJ1.

Ter bespreking

(9) Voorstel partijbestuur over deelname Provinciale
Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen en
eilandsraadverkiezingen 2023

Ter bespreking en ter
besluitvorming

9 /
(10)

Agenda-onderwerpen vreemd aan de orde van de dag. Ter bespreking
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Hoofdstuk 1 Dag, uur en plaats vergadering 

Artikel 1 Planning en frequentie  
1. De partijraad komt tenminste vier keer per jaar en verder zo vaak het bestuur en/of de raad dit 

wenselijk acht samen op een partijraadsvergadering. 
2. Tenminste vier partijraadsvergaderingen per jaar vinden fysiek plaats, tenzij zwaarwegende 

omstandigheden, zoals de volksgezondheid, dit onmogelijk of onwenselijk maken. 
3. Leden van de partijraad kunnen eventuele reiskosten naar partijraadsvergaderingen, binnen de 

grenzen van de redelijkheid, vergoed krijgen. 
4. Partijraadsleden wordt altijd de mogelijkheid geboden vergaderingen digitaal volwaardig bij te 

wonen. 
5. Partijraadsvergaderingen worden gefaciliteerd door het partijbureau. 

 

Artikel 2 Openbaarheid  
1. De vergaderingen van de partijraad van Bij1 zijn openbaar voor alle partijleden, tenzij de partijraad 

anders besluit. 
2. Het partijbureau faciliteert de praktische zaken omtrent openbaarheid van de vergaderingen, zowel 

van digitale als fysieke en hybride vergaderingen. 
3. Vertrouwelijke informatie en documenten waarover geheimhouding is opgelegd worden alleen 

besproken in besloten vergaderingen of delen van de vergadering die besloten zijn. 
 

Artikel 3 Bekendmaking 
1. De datum van een geplande partijraadsvergadering wordt tegelijk met de uitnodiging openbaar 

gemaakt aan de leden van BIJ1. 

2. Partijleden kunnen verdere informatie, zoals tijd en locatie, opvragen bij het partijbureau. 

Hoofdstuk 2 Voorbereiding vergadering 

Artikel 4 Agenda  
1. Het tot stand komen van de agenda van de vergadering van de partijraad is beschreven in het 

Huishoudelijk Reglement. 
 

Artikel 5 Verzending agenda en stukken 
1. De uitnodiging de agenda en de daarvoor in aanmerking komende op de agenda betrekking 

hebbende stukken worden door het partijbureau ten minste tien dagen voor de vergadering waarin 
de behandeling plaatsvindt aan de leden van de partijraad toegezonden. 

2. Indien er stukken later dan 10 dagen voor de vergadering worden toegestuurd gebeurt dit 
gemotiveerd. De partijraad bespreekt en besluit ter vergadering of behandeling van deze stukken 
met de beperkte voorbereidingstijd mogelijk is, of moet worden uitgesteld. 

3. Indien er stukken zijn die omwille van de privacy, veiligheid of andere zwaarwegende redenen niet 
verstuurd kunnen worden naar de leden van de partijraad, worden deze stukken ter inzage gelegd 
op één of meerdere locaties, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de 
bereikbaarheid voor alle leden van de partijraad. 
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Hoofdstuk 3 Vergadering 

Artikel 6 Vergaderorde  
1. Onmiddellijk na binnenkomst tekent ieder aanwezig lid de presentielijst die wordt bijgehouden door 

de als secretaris optredende vertegenwoordiger van het partijbureau (hierna genoemd als 
secretaris). De secretaris schrijft de naam van eventuele digitaal aanwezige leden bij. 

2. Tot het moment dat de leden een voorzitter uit hun midden gekozen hebben, treed de secretaris op 
als tijdelijke voorzitter. De taak en bevoegdheid van de secretaris in hun rol als tijdelijke voorzitter is 
enkel het faciliteren van de verkiezing van een voorzitter door de leden van de partijraad. 

3. De vergadering wordt op de vastgestelde tijd door de voorzitter geopend. 
4. Indien op of kort na het tijdstip waarop de vergadering van de partijraad, overeenkomstig artikel 2, 

zou beginnen, uit de presentielijst blijkt dat niet tenminste de helft van het aantal leden van de 
partijraad aanwezig is leest de voorzitter de namen van de afwezige leden op. 

5. In het derde lid bedoelde geval en in andere buitengewone gevallen is raad bevoegd het 
startmoment van de vergadering nader vast te stellen. 

6. Indien op of kort na het tijdstip waarop de vergadering van de partijraad, overeenkomstig artikel 2 
danwel artikel 6 lid 4, zou beginnen, uit de presentielijst blijkt dat niet tenminste een kwart van het 
aantal leden van de partijraad aanwezig is sluit de voorzitter de vergadering. 

7. Indien op of kort na het tijdstip waarop de vergadering van de partijraad, overeenkomstig artikel 2 
danwel artikel 6 lid 4, zou beginnen, uit de presentielijst blijkt dat niet tenminste de helft maar wel 
meer dan een kwart van het aantal leden van de partijraad aanwezig is stemmen de aanwezige 
leden met een eenvoudige meerderheid of de vergadering voortgang heeft of sluit. 

8. Indien een lid de vergadering vóór de sluiting verlaat, dan stelt dit lid de voorzitter hiervan in kennis. 
De voorzitter stelt hiervan vervolgens de raad in kennis. 

9. Indien door het voortijdig verlaten van de vergadering door een partijraadslid het quorum zoals 
bedoelt in 4, 5, 6, en 7 vervalt, dan treden de procedures die in deze leden worden beschreven niet 
in werking. 

 

Artikel 7 Voorzitter 
1. Tot de taken van de voorzitter behoren: 

a. het leiden van de vergadering;  
b. het handhaven van de vergaderorde; 
c. het vaststellen van de uitslag van stemmingen; 
d. het schorsen van de vergadering; 
e. Het openen en sluiten van de vergadering 

 

Artikel 8 Secretaris 
Een afgevaardigde van het partijbureau functioneert als secretaris. Bij alle vergaderingen van de partijraad is 
een secretaris aanwezig. De secretaris is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen. 
 

Artikel 9 Raadscontactcommissie of raadscontactpersoon. 
De partijraad stelt uit haar midden een raadscontactcommissie samen of verkiest uit haar midden een 
raadscontactpersoon die tussen de vergaderingen kan functioneren als aanspreekpunt voor het 
partijbestuur en het partijbureau en kan bijdragen aan onder andere de praktische organisatie van de 
vergaderingen en de communicatie tussen de raad en andere partijorganen. Deze raadscontactcommissie of 
raadscontactpersoon heeft geen andere autoriteit of macht dan ieder ander lid van de partijraad, en heeft 
enkel een faciliterende rol. 
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Hoofdstuk 4 Beraadslaging  

Artikel 10 Notulen, stukken en lijst van toezeggingen en bijlagen 
1. In de notulen moet in ieder geval opgenomen worden: 

a. de agenda zoals deze is vastgesteld door de vergadering; 
b. de namen van de leden die aanwezig zijn en van de leden die afwezig zijn; 
c. de naam van de gekozen voorzitter; 
d. de naam van de door het partijbureau afgevaardigde secretaris;  
e. de namen en hoedanigheid van anderen die aanwezig zijn met het doel om deel te nemen 

aan de beraadslagingen, ongeacht of zij daadwerkelijk deelnemen aan de beraadslaging; 
f. een beknopte opgave van de inhoud van de ingekomen stukken en gedane mededelingen; 
g. een omschrijving van de gedane voorstellen en kennisgevingen; 
h. een weergave van de gevoerde beraadslagingen en gemaakte opmerkingen; 
i. de uitslag van de gehouden stemmingen met vermelding van de namen van de leden die bij 

mondelinge hoofdelijke stemmingen zich voor of tegen verklaarden of de vermelding dat het 
besluit werd genomen zonder hoofdelijke stemming, waarbij van de leden die daartoe de 
wens te kennen hebben gegeven aantekening wordt gemaakt, dat zij geacht worden voor- of 
tegen te hebben gestemd; 

j. de volledige tekst van eventuele stemverklaringen; 
k. de volledige tekst van de genomen besluiten; 
l. de integrale tekst van eventuele door het partijbestuur in de partijraad gedane mondelinge 

beantwoording- of toelichting van schriftelijke of mondelinge vragen van de partijraad of 
partijraadsleden.  

m. de in de vergadering gedane toezeggingen en de termijn waarop is toegezegd deze ten 
uitvoer te brengen. 

2. Bij de notulen kunnen bijlagen worden toegevoegd. Deze bijlagen bevatten in ieder geval 
a. De lijst van ingekomen en in de vergadering behandelde stukken. 
b. Alle ingekomen stukken. 
c. Alle in de vergadering behandelde stukken. 
d. De notulen van eventuele partijraadscommissies. 

3. De notulen en de bijlagen worden zo spoedig mogelijk na de vergadering aan alle partijraadsleden 
toegezonden. Hierbij wordt door de secretaris gemotiveerd aangegeven welke delen van de notulen 
en de bijlagen hen niet wil verstrekken aan alle partijleden, maar besloten wil houden.  

4. Na toezending hebben raadsleden 3 dagen de mogelijkheid om schriftelijk aan de secretaris kenbaar 
te maken of de notulen en de bijlagen in hun ogen ontbrekende en/of onjuiste elementen bevatten, 
en of er delen van de notulen en bijlagen zijn die in hun ogen wel of juist niet openbaar zouden 
moeten zijn. 
Indien geen van de raadsleden binnen 3 dagen na toezending van de herziende notulen bezwaar 
aantekent worden de notulen en de bijlagen geacht te zijn aangenomen. 
De secretaris zendt de raad hierna zo spoedig mogelijk herziende notulen en bijlagen toe, of 
motiveert waarom de eerder toegezonden notulen in hun ogen volledig en correct zijn en hun 
oordeel over het al dan niet besloten houden van delen van de notulen en bijlagen correct is. 

5. Indien geen van de raadsleden binnen 3 dagen na toezending van de herziende notulen bezwaar 
aantekent worden de notulen en de bijlagen geacht te zijn aangenomen. Indien een of meerdere 
raadsleden bezwaar aantekenen worden de notulen en de bijlagen op de eerstvolgende 
partijraadsvergadering behandeld en in stemming gebracht. Notulen en de bijlagen behorende bij 
een besloten vergadering of bij een besloten deel van de vergadering worden in een besloten deel 
van een vergadering behandeld. 

6. Aangenomen notulen en de bijlagen worden de secretaris en de gekozen voorzitter van de in de 
notulen beschreven vergadering ondertekent. 
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Artikel 11 Ingekomen stukken 
1. Alle aan de partijraad toegekomen stukken worden op een lijst geplaatst die met de uitnodiging ex 

artikel 5 aan de partijraadsleden wordt toegezonden. 
2. Aan de partijraad toegekomen stukken worden door de partijraad ter vergadering ter kennisneming 

aangenomen. 
 

Artikel 12 Voorstellen 
1. Ieder aanwezig lid van de partijraad heeft het recht tijdens de vergadering ten aanzien van de op de 

agenda geplaatste onderwerpen moties in te dienen en in stemming te brengen. 
2. Ieder aanwezig lid van de partijraad heeft het recht in de vergadering moties in te dienen over 

andere onderwerpen dan op de agenda is vermeld en in stemming te brengen. 
3. Ieder aanwezig lid van de partijraad heeft het recht tijdens de vergadering ten aanzien van de op de 

agenda geplaatste onderwerpen voorstellen te doen. 
4. Ieder aanwezig lid van de partijraad heeft het recht in de vergadering voorstellen te doen over 

andere onderwerpen dan op de agenda is vermeld. 
5. Indien de partijraad over de in lid 3 en 4 bedoelde voorstellen niet onmiddellijk beslist, vindt de 

beslissing zoveel mogelijk in de daarna volgende vergadering plaats. 
6. Ieder lid heeft tijdens de vergadering op ieder moment het recht voorstellen over de orde van de 

vergadering te doen en in stemming te brengen. 
 

Artikel 13 Beraadslaging 
1. Partijraadsleden kunnen derden uitnodigen deel te nemen aan de beraadslagingen of deel van de 

beraadslagingen. De partijraad bepaalt ter vergadering met een eenvoudige meerderheid van 
stemmen of een genodigde derde wordt toegelaten tot de beraadslagingen of een deel van de 
beraadslagingen. Uitgenodigde en toegelaten derden die geen lid zijn van de partijraad geen 
stemrecht, noch hebben zij het recht om voorstellen te doen of moties of ordemoties in te dienen. 

2. De beraadslaging over voorstellen, moties en amendementen, die in onderdelen of artikelen zijn 
gesplitst, gebeurt zo nodig over het voorstel in het algemeen en vervolgens over de onderdelen of 
artikelen. 

3. De beraadslaging wordt gehouden in twee instanties tenzij de voorzitter van de vergadering, 
gehoord de vergadering, anders beslist. 

4. Een lid dat in tweede instantie voor de eerste maal het woord voert, wordt geacht voor de tweede 
maal over hetzelfde onderwerp te spreken. 

5. Het bepaalde in de lid 3 en 4 is niet van toepassing op de voorzitter van de vergadering. 
6. De voorzitter van de vergadering kan, de partijraad gehoord, besluiten de spreektijd van de leden te 

beperken. 
7. Eventuele beperkingen aan de spreektijd gelden niet voor de voorzitter van de vergadering en voor 

het bij het onderwerp dat besproken wordt betrokken lid of de bij het onderwerp dat besproken 
wordt betrokken derde. 

8. De voorzitter kan een interruptie uitdrukkelijk of stilzwijgend toelaten. 
9. Zodra een eventueel voor de spreker gestelde spreektijd, zoals beschreven in lid 6, is verstreken, 

moet deze op uitnodiging van de voorzitter van de vergadering direct de bijdrage beëindigen. 
10. De voorzitter van de vergadering, het betrokken lid van de partijraad of degene die een voorstel 

heeft gedaan, beantwoordt (zowel in eerste als in latere instanties), nadat de verschillende sprekers 
en alle leden die dat wensen, het woord hebben gevoerd over het aan de orde zijnde onderwerp, 
tenzij de voorzitter, gehorende de vergadering, anders bepaalt. 
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Hoofdstuk 5 Besluitvorming  
 

Artikel 14 Besluitvorming algemeen  
1. Bij het nemen van besluiten heeft ieder aanwezig lid van de partijraad een (1) stem. 
2. Leden die niet bij een vergadering aanwezig kunnen zijn, hebben het recht een ander lid te 

machtigen om namens hen te stemmen. Hiervoor moet een schriftelijke machtiging opgesteld 
worden door het afwezige lid dat het gemachtigde lid bij zich moet hebben op de vergadering. Een 
lid mag namens maximaal 1 ander lid een stem uitbrengen. 

3. De besluitvorming vindt in de regel plaats bij een simpele meerderheid van stemmen van zowel de 
gewone partijraadsleden als de partijraadsleden die afgevaardigd zijn door de afdelingen, tenzij in de 
statuten, het huishoudelijk reglement of in dit Reglement van Orde anders is bepaald. 

4. Elk lid is bevoegd voordat tot stemming wordt overgegaan een stemverklaring af te leggen. 
5. Mondeling stemming gebeurt door de leden naar hun volgorde op de presentielijst. 
6. Een lid brengt bij mondelinge stemmingen de stem uit met het woord “voor” of “tegen” zonder 

enige bijvoeging. 
7. Indien een of meerdere leden digitaal aanwezig zijn en een van hen dit wenselijk acht wordt de 

mogelijkheid voor digitaal stemmen geboden. 
8. Wanneer bij de eerste stemming de stemmen staken, wordt tot een herstemming overgegaan.  
9. Indien ook bij herstemming de stemmen staken, stemt het partijbestuur met 1 stem mee. 

 

Artikel 15 Stemmen over zaken 
1. Indien geen stemming wordt gevraagd kunnen één of meer leden aantekening wensen dat zij geacht 

worden voor- of tegen te hebben gestemd. 
2. De stemming vindt achtereenvolgens plaats over subamendementen, amendementen en 

voorstellen met dien verstande dat over subamendementen, amendementen en voorstellen met de 
verste strekking het eerst wordt gestemd. 

3. Wordt een voorstel van verdere strekking aangenomen, dan vervallen de minder ver strekkende 
voorstellen.  

 

Artikel 16 Stemmen over personen 
1. Stemming over personen vindt schriftelijk of digitaal plaats, waarbij het stemgeheim wordt 

gewaarborgd. 

Hoofdstuk 6 Besloten vergaderingen  

Artikel 17 Besloten vergaderingen 
1. Middels een ordevoorstel kan de vergadering besluiten de vergadering of een gedeelte van de 

vergadering besloten te voeren, wanneer zij daartoe zwaarwegende redenen ziet.  
2. Op een besloten vergadering of een besloten gedeelte van de vergadering zijn de bepalingen van dit 

reglement van toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van 
de vergadering. 
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Hoofdstuk 7 Digitale vergaderingen 

Artikel 18 Digitaal vergaderen 
1. De partijraad is bevoegd te besluiten een vergadering digitaal te voeren. 

 

Artikel 19 Storing bij hoofdelijke stemming 
1. Indien door technische redenen een partijraadslid onverhoopt niet in staat is mondeling een stem 

uit te brengen, gaat de voorzitter van de vergadering door naar het volgende partijraadslid. 
2. Nadat alle andere aanwezige partijraarsleden gevraagd zijn hun mondelinge stem uit te brengen 

controleert de voorzitter of de technische problemen bij het lid dat nog geen stem heeft uitgebracht 
of de leden die nog geen stem hebben uitgebracht, maar wel deelnam aan de vergadering, zijn 
verholpen. Indien de technische problemen zijn verholpen, krijgt het lid of de leden nogmaals de 
kans mondeling een stem uit te brengen. 

3. Indien in het in lid 2 bedoelde geval de technische problemen nog niet zijn verholpen, en de stem 
van het lid of de leden niet doorslaggevend kan zijn, wordt de stemming gesloten en de uitslag 
vastgelegd. Zo snel mogelijk na de stemming krijgt het lid of de leden de kans aan te geven hoe ze 
willen worden geacht gestemd te hebben. 

4. Indien de stem van een lid of de leden die door een technische storing, zoals bedoelt in lid 2 en 3, 
wel doorslaggevend kan zijn wordt de stemming van onwaarde geacht en wordt het besluit op de 
eerstvolgende vergadering of op een moment voor de eerstvolgende partijraadsvergadering via een 
schriftelijke consultatie als bedoeld in artikel 25, van dit reglement, opnieuw in stemming gebracht. 

Hoofdstuk 8 Inwinnen inlichtingen  

Artikel 20 Inlichtingen 
1. Indien een lid van de partijraad inlichtingen wenst van het partijbestuur of van een lid van het 

partijbestuur over een onderwerp in een vergadering van de partijraad, dient het lid daartoe ten 
minste drie dagen vóór aanvang van de vergadering een verzoek via het partijbureau of de 
bestuurssecretaris in. 

2. Bij spoedeisende gevallen dient het verzoek, onder vermelding van het onderwerp, ten minste 24 
uur voor de aanvang van de vergadering via het partijbureau of de partijsecretaris te worden 
ingediend. 

3. De inlichtingen worden in de eerste vergadering na het indienen van het verzoek verstrekt. Indien 
dit niet mogelijk is motiveert het partijbestuur of het partijbestuurslid waarom dit niet mogelijk is, 
en worden de inlichtingen zo snel mogelijk en binnen een op de vergadering overeengekomen 
termijn mondeling of schriftelijk verstrekt. 

4. Indien de gevraagde inlichtingen mondeling in de vergadering worden verstrekt, dan worden deze 
als zodanig en voldoende duidelijk opgenomen in de notulen. 

5. Indien een lid van de partijraad buiten de orde van een vergadering mondeling of schriftelijk 
inlichtingen verzoekt, dan stelt het partijbureau de leden van de partijraad daarvan zo spoedig 
mogelijk in kennis. 

6. Inlichting worden aan alle leden van de partijraad verstrekt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit 
niet te doen en de partijraad met een eenvoudige meerderheid van stemmen de inlichtingen niet 
aan alle leden van de partijraad te verstrekken. 

 

Artikel 21 Schriftelijke vragen 
1. Ieder lid van de partijraad heeft het recht aan het bestuur schriftelijk vragen te stellen. Deze vragen 

dienen via het partijbureau of de bestuurssecretaris te worden ingediend. 
2. De vragen worden zo snel mogelijk, uiterlijk op de 28e dag nadat ze zijn ingediend, schriftelijk 

beantwoord. 
3. Het bestuur stuurt het antwoord zo snel mogelijk schriftelijk naar de leden van de partijraad. De 

raad kan het bestuur de opdracht geven hun antwoord mondeling toe te lichten op de 
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eerstvolgende vergadering van de raad. Het bestuur kan ook uit eigen beweging de raad 
toestemming vragen de ruimte te bieden haar antwoorden mondeling toe te lichten op de 
eerstvolgende partijraadsvergadering. Indien de eerstvolgende partijraadsvergadering binnen de 
beantwoordingstermijn zoals genoemd in lid 2 van dit artikel valt kan het bestuur de raad 
toestemming vragen de ruimte te bieden haar antwoorden mondeling te geven op deze 
partijraadsvergadering. 

4. Indien beantwoording binnen de vastgelegde termijn niet mogelijk is maakt het bestuur dit zodra dit 
hen dit duidelijk wordt schriftelijk en met opgaaf van reden kenbaar aan de partijraad. 

5. Indien beantwoording binnen de genoemde termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, gebeurt dit zo 
spoedig mogelijk daarna. Indien dit niet is gebeurt voor de eerstvolgende partijraadsvergadering ligt 
het bestuur op deze vergadering mondeling de reden toe. 

6. Indien er tegen beantwoording bezwaar bestaat, wordt dit de vraagsteller en alle leden van de 
partijraad onder opgave van redenen schriftelijk medegedeeld, en ligt het bestuur dit mondeling toe 
op de eerstvolgende partijraadsvergadering. 

Hoofdstuk 9 Schriftelijke consultatie 

Artikel 22 Schriftelijke consultatie 
1. Het bestuur is bevoegd, in overleg met de partijraad, te besluiten tot schriftelijke consultatie indien 

er met uitzondering van de notulen van de voorgaande vergadering en voortgang in de toezeggingen 
geen agendapunten zijn die een vergadering van de partijraad noodzakelijk maken.  

2. Het bestuur kan in spoedeisende gevallen besluiten tot schriftelijke consultatie.  
3. Schriftelijke consultatie vindt alleen plaats als van de leden geen verzoeken voor beraadslagingen 

zijn ontvangen. 
4. Het bestuur informeert de leden van de partijraad wanneer er geen verzoeken voor beraadslagingen 

zijn ontvangen en consulteert daarbij de leden van de partijraad schriftelijk over de voorstellen. Het 
bestuur verschaft daarbij op verzoek van de leden van de partijraad aanvullende informatie. 

5. Bij de schriftelijke consultatie over de voorstellen geven de leden van de partijraad uitsluitend aan of 
zij ‘voor’ of ‘tegen’ zijn of zich ‘onthouden’. 

6. Het bestuur biedt de voorstellen met de uitkomst van de schriftelijke consultatie in de eerstvolgende 
openbare vergadering van de partijraad voor bekrachtiging aan. 

 

Artikel 23 Commissies 
1. De partijraadsvergadering is bevoegd partijraadscommissies op te richten en op te heffen. 
2. Leden van de partijraad zijn vrij lid te worden van iedere partijraadscommissie, tenzij de partijraad 

anders beslist. 
3. Notulen van de partijraadscommissies worden gedeeld met de partijraad. 
4. Partijraadscommissies hebben geen zelfstandig recht besluiten te nemen namens de raad, maar 

kunnen bijvoorbeeld de taak krijgen onderzoek te doen voor-, voorstellen te doen aan- en adviezen 
uit te brengen aan de raad. Hierbij kunnen de commissies derden betrekken, die geen lid zijn van de 
partijraad. 
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Hoofstuk 10 Slotbepalingen 

Artikel 24 Geschillen over toepassing en onvoorziene gevallen 
1. Indien het reglement van orde partijraad BIJ1 conflicteert met het Huishoudelijk Reglement BIJ1 

en/of de Statuten van BIJ1 hebben het Huishoudelijk Reglement en/of de statuten altijd voorrang op 
het reglement van orde partijraad BIJ1. 

2. Bij een geschil over de toepassing van het reglement van orde partijraad BIJ1 en in de gevallen 
waarin het reglement van orde partijraad BIJ1 niet of niet voldoende voorziet beslist de voorzitter 
van de vergadering. 

3. Indien een of meerdere leden het oneens zijn over het oordeel van de voorzitter bepaalt de 
vergadering met een simpele meerderheid van stemmen hoe het reglement moet worden toegepast 
en/of hoe een zaak waarin het reglement van orde niet voldoende voorziet moet worden 
behandeld. 

Artikel 25 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op de eerste dag nadat het door de partijraad is aangenomen. 

Artikel 26 Wijziging 
Wijziging en vervanging van het reglement van orde partijraad BIJ1 vindt plaats middels een simpele 

meerderheid van ter vergadering aanwezige partijraadsleden. 

Artikel 27 Inzien door leden 
Het reglement van orde partijraad BIJ1 is te allen tijde op de website van de partij beschikbaar. 

Artikel 28 Citeertitel 
Het reglement wordt aangehaald als reglement van orde partijraad BIJ1. 
 
 



Update van het partijbestuur aan de partijraadsvergadering van 28 augustus 2022. 

 

We zijn anderhalve maand geleden begonnen met een spannende start. Het is niemand 

ontgaan dat onze voormalig voorzitter Jursica op 28 juni opstapte vanwege een mengeling 

van enerzijds zware persoonlijke omstandigheden, zoals velen van jullie hebben gelezen in 

haar mail aan de afdelingen, en anderzijds vanwege haar ervaringen binnen de partij. 

 

We hebben allemaal meegemaakt dat er in het afgelopen jaar sprake was van een steeds 

verder opbouwende kritiek vanuit afdelingen en leden in de richting van het partijbestuur. 

Deze kritiek was niet altijd mals en des te vaker onomwonden en direct. Alhoewel wij als 

bestuur voor een groot deel uit nieuwe mensen bestaan, voelen wij allemaal hoe hoog de 

druk is die op de schouders van een partijbestuurder rust. 

 

We hebben een wereld te winnen; we koesteren grote dromen voor de toekomst van ons 

land en bovendien kenmerken wij ons als BIJ1'ers door een geweldige strijdvaardigheid. 

Maar die enorme ambities zijn tegelijkertijd ook de maatstaven waaraan we ons eigen 

succes als partij afmeten. Het bestuur moet presteren, want er is geen tijd te verliezen. De 

strijd gaat door en BIJ1 moet leiding bieden aan die strijd. Terwijl je als bestuurslid alles en 

meer geeft voor de partij, is er ook een aanzwellende kritiek op hoe je handelt. Wij begrijpen 

en voelen hoe overweldigend en pijnlijk dit moet zijn geweest. 

 

We kunnen daarbij niet onbenoemd laten dat die kritiek zich volgens Jursica mengde met 

onheuse bejegening jegens haar als persoon. Dit zegt iets over de manier waarop we in het 

afgelopen jaar met elkaar zijn omgegaan. Sinds het proces rondom Quinsy Gario zien we 

een afrekencultuur ontstaan, die niet wars is van het reproduceren van de systemen die we 

willen bevechten. Ten aanzien van de partijcultuur willen we dan ook het open gesprek 

aangaan en zelf als bestuur proberen het goede voorbeeld te geven. Op het goede 

voorbeeld kom ik later terug. In eerste plaats wil ik het hebben over het open gesprek. 

 

Als nieuw bestuur hebben we afgesproken dat we de toezegging van het oude bestuur 

willen vasthouden om op 11 september te spreken over de beginselen en hoe deze zich 

verhouden tot de partijcultuur. Ondanks de vrijwel onmogelijke opgave om in zo'n korte tijd 

een locatie te regelen, laat staan zo'n groot en fundamenteel gesprek op nauwkeurige wijze 

te faciliteren, hebben we uitgesproken dat we willen dat het gesprek doorgang vindt. 

Vanwege de grote behoefte vanuit leden en de noodzaak voor een rechtvaardige afsluiting 

van een moeilijk jaar, hebben we deze zomer dan ook de bijeenkomsten van 10 en 11 

september bovenaan de agenda gezet. We zijn committed om deze dag tot een succes te 

maken. De uitnodiging hiervoor is afgelopen vrijdag uiteindelijk verstuurd. 

 

Je hoort al: al met al is het een spannende start voor ons geweest. Zeker omdat we in 

meerderheid nieuw zijn in onze functies. Vanaf onze eerste bestuursvergadering in de 

tweede week na onze verkiezing, hebben we ons gefocust op drie dingen: de lopende 

zaken, kennismaking met de organisatie en het inventariseren van ieders ideeën over de 

toekomst van BIJ1. 

 

 

Ik zal beginnen met de lopende zaken. Hiertoe ga ik de drie grootste uitdagingen noemen, 

die veel aandacht vragen van ons bestuur. Een groot lopend proces is de verantwoording 



aan het ministerie over de subsidie van 2021. Op 1 juli wil het ministerie jaarlijks allerlei 

stukken ontvangen om te controleren of de partij de subsidie op correcte wijze heeft 

uitgegeven. Een belangrijk onderdeel hiervan is de controleverklaring van de accountant. 

Het ministerie ontvangt van de partij graag een goedkeurende controleverklaring. 

 

De afgegeven controleverklaring van onze accountant betreft echter geen goedkeurende 

verklaring, maar een verklaring van oordeelonthouding. De oordeelonthouding komt voort uit 

het feit dat de accountant de kwaliteit van onze 'interne beheersing' in het afgelopen jaar 

heeft beoordeeld als 'van onvoldoende niveau' om de rechtmatigheid van de gedane 

uitgaven adequaat te kunnen controleren. Met het begrip 'interne beheersing' refereert de 

accountant naar onze processen die ingericht zijn om de rechtmatigheid van gedane 

uitgaven vast te stellen. 

 

Vooralsnog betekent het niet dat een aantal uitgaven onrechtmatig zijn gedaan. Maar het 

betekent dat de accountant hierover geen oordeel kan geven, omdat hij niet kan beschikken 

over voldoende en geschikte controle-informatie. De accountant heeft 

verbeteringsvoorstellen gedaan aan het partijbestuur, waarmee wij aan de slag moeten gaan 

om die 'interne beheersing' alsnog op de rit te krijgen. 

 

Daarbij bleek, na feedback van het ministerie op de verzonden stukken vanuit de partij, dat 

er een aantal stukken ontbrak. Zo ontbrak de verantwoording - incl. jaarrekening, 

accountantsverklaring, ledenlijsten - voor Radicaal. Dit houdt verband met het feit dat het 

bestuur van Radicaal in het voorjaar is opgestapt. Aan het nieuwe bestuur was de opdracht 

om samen met nog-ingeschreven bestuurders en Radicaal-leden alsnog de gegevens van 

Radicaal op orde te krijgen en hieraan hebben we hard gewerkt. 

 

Verder waren er nog enkele gegevens die ontbraken, zoals een giftenoverzicht, en was door 

de accountant de verkeerde peildatum gebruikt voor het ledenaantal waarop een deel van 

de subsidie is gebaseerd. Hiervoor heeft Cheryl, de penningmeester, keihard gewerkt om 

ook deze stukken alsnog in orde te kunnen aanleveren. 

 

Inmiddels is de situatie zo dat wij moeten afwachten of het ministerie de uitleg van de partij 

over de controleverklaring goed acht en of het ons is gelukt om via de later aangeleverde 

stukken te bewijzen dat we ons geld rechtmatig hebben uitgegeven. Daarover is het 

ministerie in beraad. Nu wachten wij op hun reactie. Hierbij is de mogelijkheid van een boete 

niet uitgesloten. De hoogte van zo een boete en de financiële implicaties daarvan zijn nu 

nog niet helder. Zodra deze duidelijk zijn, zullen wij hierover uw partijraad informeren. 

 

 

Een tweede belangrijke lopende zaak is dat we hebben ondervonden dat er een gebrek is 

aan een functionerende organisatiestructuur en dat het ontbreekt aan organisatiecapaciteit. 

 

We zien dat er veel onduidelijkheid is over mandaat en verantwoordelijkheden bij teams en 

medewerkers. Dat de begeleidingsstructuur voor afdelingen toe is aan een update, maar 

hiervoor onvoldoende capaciteit is. Dat er gaten zitten in de manier waarop interne conflicten 

dienen te worden bemiddeld. En dat we geen goede manieren hebben om vrijwilligers te 

coördineren en in te zetten, om goed werkgeverschap in te richten en om lokale fracties te 

ondersteunen bij het oprichten van hun fractiestichtingen. 



 

Daarbij hebben we simpelweg ook een tekort aan mensen. Dit kunnen we wijten aan drie 

zaken. Eén is het niet op orde hebben van een structuur om mensen actief te laten worden 

voor de partij. Dit resulteert namelijk logischerwijs in het tekort aan handen. En door het 

tekort aan handen is er geen focus geweest op het activeren van mensen. Het is een cirkel, 

die wij met het nieuwe bestuur graag willen doorbreken. 

 

Twee is dat we zien dat er een hoge uitval is onder medewerkers. In de afgelopen maand 

hebben we drie ziekmeldingen gehad onder zes medewerkers, waarvan één iemand voor 

langere tijd uit de running is. Omdat er onvoldoende structuur is om de werkzaamheden op 

te vangen bij ziekte, betekent het dat het partijbestuur niet alleen moet besturen, maar ook 

een belangrijke rol heeft in de uitvoering. 

 

Drie is dat we zien dat onder de weinige mensen die landelijk actief zijn voor de partij er een 

hoge doorloop is. In de afgelopen anderhalve maand hebben we meerdere gesprekken 

gevoerd met vrijwilligers, die op het punt stonden om af te haken, omdat zij zich 

onvoldoende gehoord en gezien hebben gevoeld. Bij meerdere mensen werd gesproken 

over een hoge werkdruk en het gebrek aan ruimte voor nieuwe ideeën. 

 

Het partijbestuur ziet het als grote prioriteit om de partijorganisatie op orde te brengen. We 

moeten de capaciteit organiseren om onder meer de achterstand bij de financiële 

administratie weg te werken, om uw partijraad te kunnen begeleiden, om een 

geschillencommissie te installeren (daar deze nu ontbreekt), om ons voor te bereiden op 

volgende verkiezingen en om een adequate begeleiding van afdelingen overeind te houden. 

 

We gaan dit doen op drie manieren: 

1. De nieuwe bestuursleden Edson en Petra zijn samen aan het kijken naar de 

organisatiestructuur, de invulling van werkgeverschap en de vrijwilligersstructuur en 

zijn ideeën aan het bundelen over de visie op en de toekomst van deze zaken binnen 

de partij. 

2. Er heeft zich een ervaren vrijwilliger gemeld om vorm te geven aan samenzorg voor 

vrijwilligers binnen BIJ1. Samen met Edson en het vrijwilligerscoördinatieteam gaat 

zij kijken hoe zorg voor elkaar en burnoutpreventie vorm kan krijgen binnen BIJ1. 

3. In de komende tijd zullen er gesprekken plaatsvinden met zoveel mogelijk 

medewerkers en vrijwilligers, welke dienen als input voor het bestuursplan dat wij op 

10 oktober willen presenteren. 

 

 

Tot slot valt onder de lopende zaken ook nog een ander groot project: het eerste 

partijkantoor van BIJ1. Het vorige bestuur heeft in het voorjaar een locatie gevonden voor 

het eerste partijkantoor van onze partij. Deze locatie is betaalbaar, bereikbaar en 

toegankelijk en huist aan de Houttuinlaan 16 in Woerden. Met dank aan financiering door het 

Kennisbureau, hebben we er nu bureau's, beeldschermen, kasten en stoelen staan. De 

verdere inrichting en de verantwoordelijkheid voor de day-to-day office management zijn nog 

onderwerp van gesprek. 

 



Toch willen we het partijkantoor al komende maand een feestelijke opening geven. Hiervoor 

volgt komende week een uitnodiging aan alle medewerkers, aan uw partijraad, aan de 

afdelingen en alle fracties en neveninstellingen. 

 

 

Zoals ik aan het begin zei: we hebben ons sinds onze eerste bestuursvergadering gefocust 

op drie dingen: de lopende zaken, kennismaking met de organisatie en het inventariseren 

van ieders ideeën over de toekomst van BIJ1. Zojuist heb ik u verteld over de lopende 

zaken. Nu wijd ik graag uit over de andere twee dingen. 

 

Afsluiting heb ik verzonnen. 



Beste leden van de partijraad,

Conform artikel 20, lid 1 van het huishoudelijk reglement legt het partijbestuur graag aan
jullie een besluit voor omtrent de deelname van BIJ1 aan de Provinciale Statenverkiezingen
van 2023.

Tevens stelt het partijbestuur graag de partijraad in kennis van het feit dat geen afdelingen
zich, in gezamenlijkheid, noch individueel, hebben gemeld voor deelname aan de
waterschapsverkiezingen en dit volgens artikel 24 van het huishoudelijk reglement betekent
dat BIJ1 niet meedoet aan de waterschapsverkiezingen.

Tot slot vraagt het partijbestuur om in te stemmen met een schriftelijke consultatie over
deelname aan de eilandsraadverkiezingen.

Aanloop besluitvorming
De partij heeft, ondanks de korte tijd tot de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023,
nog niet over het al dan niet deelnemen aan deze verkiezingen gecommuniceerd. Wel zijn er
logischerwijs vragen bij journalisten en leden of wij wel of niet deelnemen.

Volgens het huishoudelijk reglement dient voor deelname aan deze verkiezingen een besluit
te worden genomen door de partijraad. Dit besluit gebeurt op voordracht van het
partijbestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 22 augustus bleek dat binnen bestuur,
noch partij, via enig gremium de discussie over deelname heeft plaatsgevonden om
daarover een gewogen besluit te formuleren.

Gezien de vragen, de korte termijn tot aan de verkiezingen, de eensgezindheid in het
partijbestuur over de voordracht en het feit dat de partijraad elkaar na 28 augustus pas weer
maanden later zal zien, wil het bestuur het besluit ter zake graag aan jullie voorleggen
tijdens de vergadering van 28 augustus.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten lopen daarbij gelijk aan de
waterschapsverkiezingen en de eilandsraadverkiezingen.

Besluit I. Toelating tot de beraadslaging
In het reglement van orde, dat op de vergadering van 28 augustus ter bespreking en
eventueel ter vaststelling voorligt, staat bepaald dat de vergaderstukken 10 dagen voor de
vergadering dienen te worden aangeleverd. Deze termijn is hiermee dus niet gehaald.

Het voorstel is om tijdens de vergadering, bij het vaststellen van de agenda, eerst te
besluiten over toelating van dit onderwerp tot de agenda en dus de beraadslaging.

Besluit II. Geheimhouding
Gezien de nieuwswaarde van het onderwerp, wil het bestuur graag afspreken dat de
communicatieafdeling in the lead is over het delen van het nieuws over ons potentiële
besluit.



Het voorstel is om bij aanvang van het agenda-onderwerp, indien toegelaten, eerst te
besluiten tot geheimhouding.

Besluit III. Deelname Provinciale Statenverkiezingen
Het partijbestuur stelt voor om niet deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen van
2023.

Het partijbestuur gelooft dat het hoofdzaak is voor een activistische partij als BIJ1 om niet
het middel van de parlementaire weg tot doel te verheffen. Het laatstgenoemde zijn de
woorden van wijlen revolutionaire Rosa Luxemburg, die ermee wilde zeggen dat een
revolutionaire organisatie zich niet moet laten verleiden om enkel te streven naar meer
zetels. Meer zetels hebben immers zelden de wereld systematisch en grondig veranderd ten
behoeve van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Daarom is onze
partij in activisme geworteld.

Het partijbestuur is van mening dat we juist nu de focus moeten leggen bij het opbouwen
van een grotere afdelings- en organisatiestructuur, die aan het activisme van de partij een
volgende diepte kan geven. Wij zien onszelf tot taak om te investeren in de lokale
afdelingen. De afdelingen met een plek in de raad willen we de juiste ondersteuning bieden
om de strijd van de straat de raadhuizen in de krijgen. En voor alle afdelingen geldt dat we
een taak hebben hen de instrumenten aan te reiken om verder de wijken in te trekken en
mensen lokaal te verbinden, strijdbaar te maken en te scholen.

In het kader van het nog te schrijven bestuursplan, en via de gesprekken met alle
afdelingen, wil het partijbestuur met voorstellen komen over de toekomst van de afdelingen
van BIJ1. Dit heeft het primaat boven het deelnemen aan provinciale verkiezingen.

Daarbij acht het partijbestuur de ambitie van verkiezingen te groot om te volbrengen in de
nog resterende tijd tot aan de verkiezingen in maart.

Het partijbestuur wil wel kijken hoe BIJ1 invulling kan geven aan de eigen zichtbaarheid en
linkse samenwerking in een tijd van verkiezingen waaraan wij niet deelnemen.

Het voorstel is om niet deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Besluit IV. Kennisgeving deelname waterschapsverkiezingen
Volgens artikel 24 het huishoudelijk reglement kunnen afdelingen, gevestigd binnen een of
meer waterschappen, aan het partijbestuur vragen om onder de naam van BIJ1 mee te doen
aan verkiezingen binnen een of meer van die waterschappen. Het partijbestuur dient
vervolgens over deelname te besluiten.

Het partijbestuur heeft geen verzoeken tot deelname aan de waterschapsverkiezingen
ontvangen en is daarbij ook van mening dat ook deze verkiezingen geen prioriteit hebben
voor BIJ1. Wederom acht het partijbestuur het wenselijk om te focussen op de verdere
uitbouw van de partij en verkiest zij dit boven deelname aan de waterschapsverkiezingen.



Ook hierbij geldt dat het partijbestuur wel wil kijken hoe BIJ1 invulling kan geven aan de
eigen zichtbaarheid en linkse samenwerking in een tijd van verkiezingen waaraan wij niet
deelnemen.

Het voorstel is om het niet-deelnemen aan waterschapsverkiezingen ter kennisgeving aan te
nemen.

Besluit V. Deelname aan verkiezing eilandsraadverkiezingen
In maart 2023 zullen ook de verkiezingen voor de eilandsraden van Bonaire, St. Eustatius en
Saba plaatsvinden. Hierover heeft het bestuur nog onvoldoende een gegronde mening
kunnen vormen. Graag legt het bestuur het besluit hiertoe via schriftelijke consultatie voor
aan de partijraad. Wel staat het partijbestuur open tot discussie hierover tijdens de
partijraadsvergadering van 28 augustus.

Het voorstel is om te besluiten een schriftelijk consultatie te laten plaatsvinden over
deelname aan de eilandsraadverkiezingen, volgens artikel 21 van het concept-Reglement
van Orde.

Namens het partijbestuur,

Ruud Tevreden
Rebekka Timmer



Ordevoorstel toelaten machtiging. 

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022, 

Constaterende dat: 

- Er in het voorgestelde Reglement van Orde leden de mogelijkheid wordt geboden om, indien 
diegene afwezig is, een ander lid te machtigen voor hen te stemmen. 
“Leden die niet bij een vergadering aanwezig kunnen zijn, hebben het recht een ander lid te 
machtigen om namens hen te stemmen. Hiervoor moet een schriftelijke machtiging 
opgesteld worden door het afwezige lid dat het gemachtigde lid bij zich moet hebben op de 
vergadering. Een lid mag namens maximaal 1 ander lid een stem uitbrengen.”; 

- Het voorgestelde reglement van orde niet van kracht is tijdens de vergadering van 28 
augustus, en hierdoor regels omtrent machtigingen ontbreken; 

Overwegende dat: 

- Een lid aangegeven heeft afwezig te zijn op de vergadering, en de wens heeft geuit iemand te 

machtigen; 

Besluit machtiging toe te laten in de eerste vergadering, binnen de in het voorgestelde reglement 

van orde gestelde voorwaarden, te weten: “Leden die niet bij een vergadering aanwezig kunnen zijn, 

hebben het recht een ander lid te machtigen om namens hen te stemmen. Hiervoor moet een 

schriftelijke machtiging opgesteld worden door het afwezige lid dat het gemachtigde lid bij zich moet 

hebben op de vergadering. Een lid mag namens maximaal 1 ander lid een stem uitbrengen” 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Indiener(s): 

- Mick van Dijk 

[Ik stel voor deze motie tijdens het agendapunt Vaststellen van de agenda te behandelen.] 



Wijzigingsvoorstel HHR omtrent het totstandkomen van de agenda van de partijraad. 

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022, 

Besluit: 

Het huishoudelijk reglement zodanig te wijzigen dat lid 8 van artikel 9 komt te luiden: 

“De partijraad bepaalt ter vergadering haar eigen agenda. Eventuele verder bepalingen omtrent de 

totstandkoming van (concept)agenda’s worden opgenomen in het Reglement van Order Partijraad 

BIJ1.” 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indiener(s): 

Mick van Dijk 



Wijzigingsvoorstel Reglement van Orde omtrent het totstandkomen van de agenda van de 

partijraad. 

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022, 

Besluit: 

Het reglement van orde zodanig te wijzigen dat hoofdstuk 2 arikel 4 en 5 als volgt komen te luiden: 

“Artikel 4 Agenda  
1. Het partijbureau stelt in overleg met de leden van de partijraad en, wanneer het bestuur en 

de raad dit wenselijk achten, in overleg met het bestuur een voorstel voor de agenda van de 
vergadering op. 

2. Ieder lid van de partijraad heeft het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen. 
3. Alle partijleden hebben het recht onderwerpen op de agenda van de partijraad te plaatsen, 

wanneer dit verzoek door tenminste 20 leden schriftelijk wordt gesteund. Dit verzoek dient 
tenminste één week voor de partijraadsvergadering te worden ingediend. 

4. De partijraad bespreekt en stelt aan het begin van haar vergadering haar agenda vast. 
 

Artikel 5 Verzending agenda en stukken 
1. De uitnodiging met het voorstel voor de agenda en de daarvoor in aanmerking komende op 

de agenda betrekking hebbende stukken worden door het partijbureau uiterlijk op de tiende 
dag voor de dag van de vergadering waarin de behandeling plaatsvindt aan de leden van de 
partijraad toegezonden. 

2. Indien er stukken later dan 10 dagen voor de vergadering worden toegestuurd gebeurt dit 

gemotiveerd. De partijraad bespreekt en besluit ter vergadering of behandeling van deze 

stukken met de beperkte voorbereidingstijd mogelijk is, of moet worden uitgesteld.” 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indiener(s): 

Mick van Dijk 

 



Amendement wijziging reglement van orde in werkgroepen en commissies

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022,

Constaterende dat:

- De partijraad een belangrijke organisatie is met veel macht en zeggenschap binnen BIJ1.

- BIJ1 representatie, inclusiviteit en diversiteit niet als bijzaak of symbolisch beleid hanteert,
maar dat dit onze fundatie en kernwaarden zijn, en we daarin erkennen dat wie er aan tafel
zitten, ook invloed heeft op de keuzes die worden gemaakt.

Verzoekt de Partijraad:

- In het reglement van orde bij artikel 23 tussen lid 1 en 2 het volgende lid toe te voegen:

De partijraad houdt ook bij de vorming van partijraadscommissies rekening met
representatie, diversiteit en inclusiviteit. Indien blijkt dat de samenstelling van de
commissie weinig divers is, dient de partijraad ofwel te zoeken naar deze diversiteit,
ofwel het vormen van deze commissie uit te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener(s):
- Myrthe Minnaert



Beste ontvanger,

Wij zijn een groep van gehandicapte activisten en leden van BIJ1. De reden van
deze e-mail is dat wij graag het gesprek aan willen gaan met BIJ1 over de lopende
problemen rondom ontoegankelijkheid en validisme binnen de partij. Het aantal
mensen dat betrokken is bij het schrijven van deze brief is niet hetzelfde als het
aantal leden dat problemen heeft met ontoegankelijkheid en validisme. Deze
e-mail sturen wij in naam van een grotere groep mensen.

BIJ1 noemt zichzelf een anti-validistische partij, maar in de ogen van de meeste
gehandicapte leden is BIJ1 dit helaas niet. De laatste algemene ledenvergadering
legde deze problemen weer heel erg bloot, maar dit is niet de enige keer dat het
fout ging binnen BIJ1. Om maar met de problemen rondom de afgelopen
algemene ledenvergaderingen te beginnen.

De ontoegankelijkheid van de algemene ledenvergadering
De naam zegt het al: Algemene ledenvergadering. Algemeen. Voor iedereen.
Helaas voelt niet iedereen zich welkom op de algemene ledenvergaderingen
(ALV) van BIJ1. Voor veel mensen met een handicap zijn de ALV’s niet toegankelijk.
Naar aanleiding van vorige ALV’s heeft een groep gehandicapte leden feedback
gegeven op de gang van zaken rondom toegankelijkheid. We bespreken hier alle
feedback van afgelopen tijd.

ALV opdelen in twee dagdelen
Voor veel gehandicapte leden van BIJ1 duurt de ALV te lang. Hierdoor haken zij
eerder af en als ze wel doorgaan gaat dit ten koste van hun gezondheid. Hierom
hebben gehandicapte leden de feedback gegeven om de ALV op te delen in twee
dagdelen. Wij zijn van mening dat dit niet alleen gehandicapte leden helpt: ALV’s
lopen vaak uit. Door twee aparte dagdelen te nemen is er meer tijd voor het
programma. Tot op heden is helaas nog niks met deze feedback gedaan.

De pauzes
Een ALV is voor veel leden - gehandicapt of niet - een intensieve bezigheid die
een lichamelijke en mentale tol eisen. Pauzes zijn daarom volgens ons ontzettend
belangrijk. Door uitloop vallen pauzes vaak weg, worden ze ingekort en is er
onduidelijkheid over wanneer er pauzes zijn. Wij vragen om een duidelijke
structuur wat betreft de pauzes met een timer in beeld voor de leden die digitaal
de ALV bijwonen. Dit was het geval in 2021 maar is bij de afgelopen ALV helaas
verdwenen. Daarnaast vragen wij om meer en langere pauzes zodat mensen met
een handicap kunnen rusten. Pauzes moeten pauzes blijven en bedoeld zijn voor
rust. Dit gebeurt niet, omdat er de verwachting is dat men moties en stukken
doorleest die te laat zijn ingediend. Men krijgt te weinig tijd om deze moties en
stukken te lezen. Hier moet aparte tijd voor worden ingepland, niet de tijd die
bedoeld is voor pauzes.



De planning
De planning van de vergadering is veel te strak en dit zorgt naar onze mening
voor veel van de problemen rondom de toegankelijkheid. Vooral mensen met
cognitieve problemen kunnen zo niet meekomen maar ook zij zijn onderdeel van
de partij. Er lopen altijd zaken anders dan gepland en hier moet rekening mee
gehouden te worden in de planning. Veel van de ontoegankelijkheid die door een
te strakke planning veroorzaakt wordt, is te voorkomen. Denk aan de continue
chaos die elke keer ontstaat rondom de stemmingen. Plan extra tijd in om moties
en stukken door te lezen en stuur ze via e-mail door, vóór de vergadering. Plan
ruimer tijd in voor alle onderwerpen dan je nodig denkt te hebben.
Accommodaties zoals een locatie of (schrijf)tolk dienen langer beschikbaar te zijn.
Hiermee voorkomen we dat een (schrijf)tolk weg moet en de vergadering ineens
niet meer toegankelijk is.

Moties en stukken
Veel mensen kunnen niet meekomen met taalniveau. Dit is ook een probleem in
de moties en stukken die worden ingediend die hierdoor ontoegankelijk zijn voor
vele leden. Nieuwe moties en stukken worden geregeld pas in de vergadering
ingediend en men krijgt te weinig tijd deze te lezen en de tekst te verwerken. Er is
geen tijd om hierover vragen te stellen of de moties te controleren op validisme
en toegankelijkheid. Ook zijn deze gegevens niet beschikbaar voor alle leden,
terwijl het alle leden aangaat. Wij vragen dat alle stukken naar alle leden wordt
gestuurd en er voor de moties ruimer de tijd komt om door te lezen en vragen te
stellen. Artikel 7.2 van het huishoudelijk reglement stelt dit laatste zelfs verplicht.

Bedenk ook goed wat wel en niet op schrift moet. Veel mensen met cognitieve
problemen en neurodivergente mensen zijn niet altijd goed in besluiten ter
plekke nemen en zijn geholpen door dingen te kunnen nalezen. Belangrijke
informatie ontbrak geregeld op schrift. Dit moet beter.

Taalgebruik
BIJ1 gebruikt onnodig veel academische taal en gaat niet goed om met mensen
die hierdoor informatie niet kunnen volgen. Dit is een symptoom van een groter
probleem binnen BIJ1: Intellectueel validisme, vooroordelen op basis van
verstandelijk vermogen. In de ALV kwam dit veelvuldig tot uiting en waren er ook
validistische uitingen zoals:

● Als je de tekst van de grondbeginselen niet begreep, je het gewoon nog
maar een keer moest lezen en anders er op moest vertrouwen dat het
goedkomt. Dit gaat voorbij aan het probleem dat de taal te moeilijk is en
sluit gehandicapte mensen uit van zelfstandige deelname en
onafhankelijkheid.

● B1-niveau, zoals voorgesteld, werd Jip en Janneke taal genoemd. In
dezelfde adem werd gesproken over een kinderboek of animatie. Dit is
infantilisering, het kinderlijk maken van de behoeften van gehandicapte
mensen.



● De suggestie dat als je de grondbeginselen niet begrijpt dat men dan
maar moet helpen met het schrijven van een eenvoudigere versie. Dit
verlangt emotionele arbeid van mensen, maar is daarnaast onmogelijk.
Hoe kan je iets wat je niet begrijpt eenvoudiger maken?

B1-niveau zou de standaard moeten worden van BIJ1 zodat het makkelijker wordt
voor leden om mee te komen. We komen tenslotte op voor onderdrukte mensen
en willen dat ze mee kunnen doen en hun stem laten horen. Dit zijn ook mensen
zonder academische achtergrond. Zowel de grondbeginselen als veel andere
belangrijke informatie binnen BIJ1 is niet op B1-niveau geschreven en is onnodig
academisch. Niet alleen sluit je verschillende soorten gehandicapte mensen uit
door op academisch niveau te communiceren, ook mensen van lagere sociale
klassen en mensen waarvan Nederlands niet hun eerste taal is vallen zo buiten de
boot. Wij vragen dat de statuten, reglement en alle andere belangrijke informatie
die al bestaan op B1-niveau wordt geschreven en dat alle nieuwe stukken
B1-niveau gebruiken. Dit helpt BIJ1 uiteindelijk ook, want door ontoegankelijke
taal bereik je veel leden niet.

Belangrijk is dat niet achteraf een B1 versie wordt gemaakt. Het is belangrijk dat
het document dat in B1-niveau geschreven is, het hoofddocument is dat naar
buiten wordt gebracht. Met achteraf een extra versie maken op B1-niveau maak je
een tweedeling: Mensen die het officieel uitgebrachte stuk kunnen lezen en
mensen die dit niet kunnen. Zo geef je leden nooit het gevoel van
gelijkwaardigheid maar van Zij versus Ik.

Ook werd er tijdens de ALV’s weer veel validistische taal gebruikt. Communiceer
met leden dat dit niet acceptabel is.

Covid maatregelen en hybride aanwezigheid
Voor een partij die zegt er te zijn voor de risicogroepen en tegen het
overheidsbeleid te zijn, zijn de niet genomen maatregelen rondom het fysieke
aanwezige deel van de vergadering kwalijk. Het digitale deel was ontoegankelijk
en had veel problemen. Men begon de vergadering op locatie terwijl men nog
niet aanwezig was door problemen met de verbinding. Dit was uitsluiting.

Ophemelen van real life contact door bestuurders en leden.
“Elkaar recht en echt in de ogen aankijken” werd steeds gezien als een heilig
goed, zonder besef van privilege. De realiteit is dat dit kon omdat men geen
maatregelen nam. Geen mondkapjes. Vaak niet voldoende afstand. Mensen die er
waren zeggen niet getest te hebben.
Dit “elkaar recht en echt in de ogen aankijken” zorgt ervoor dat jullie meewerken
aan het verspreidingsbeleid en het virus meenemen naar mensen die al jaren
zichzelf niet kunnen beschermen. Covid gebeurt niet alleen op locatie. Daarnaast
is deze vergadering, door te kiezen voor geen maatregelen, direct ontoegankelijk



gemaakt voor gehandicapte mensen in de risicogroep die wel op locatie
aanwezig wilde zijn.

Buiten de ALV zijn er ook problemen. Hybride ontmoetingen en toegankelijkheid
is geen uitgangspunt in de maatschappij en dat is jammer. Mensen die alleen via
de online weg zich kunnen inzetten voor de partij worden als minderwaardig
gezien en worden systematisch buitengesloten. Ook op kleinere schaal (lokale
afdelingen) zien we dat er van de toegankelijkheidsprincipes van BIJ1 wordt
afgestapt.

De chat en ruimte voor vragen
Tijdens deze ALV was er niet genoeg oog voor de behoefte tot connectie voor
mensen die de ALV online hebben bijgewoond. Zij werden geregeld
overgeslagen, uitgesloten en online vragen werden genegeerd. De vragen die wél
werden behandeld waren vooral die van witte mannen. De regel om de chat niet
te gebruiken werd door moderators gebruikt om kritiek op ontoegankelijkheid
stop te zetten. Het is belangrijk dat men online volledig mee kan doen. De manier
waarop men omging met de online aanwezigen creëerde een "wij vs. jullie"
dynamiek. Meer oog voor de online vragen en een extra chatkanaal waar men
onder andere in pauzes met elkaar kan chatten zou hier helpen. Ruimte voor
feedback moet er zijn.

Het gebrek aan ruimte voor vragen zorgde ook voor veel onduidelijkheid over
bestaande problemen. Wij gaven aan te willen praten over de situatie rondom
Jursica Mills maar er werd ons verteld dat daar geen ruimte voor was. Het hele
doel van een ALV is toch dat leden ruimte krijgen om te discussiëren? Dat we het
er samen over kunnen hebben. Vervolgens werd er gezegd dat er later ruimte
voor zou komen (in september) maar er nu al wel over gestemd moest worden.
Dit kan toch niet? Dit was een probleem voor alle leden maar voor gehandicapte
mensen is deze onduidelijkheid extra moeilijk. Zij konden hun ongenoegen
hierover vanwege hun online deelname niet of nauwelijks uiten.

Communicatie met lokale afdelingen
Niet alleen wordt er niet genoeg geluisterd naar lokale afdelingen wanneer
validisme wordt aangekaart, maar op validisme vanuit de lokale afdelingen zelf
wordt ook niet of te laat ingegrepen. Het zou goed zijn als er een duidelijker
beleid rond validisme wordt bedacht. Hierdoor kan men elkaar sneller aanspreken
en ook sneller worden ingegrepen als dat nodig is.

Nieuwe plannen en radicale liefde
Nieuwe plannen leggen de fundering voor beleid en wie deze partij wil zijn. Net
als bij een huis is het zo dat ontoegankelijk bouwen ook op lange termijn
problemen blijft geven. Het is niet alleen nu ontoegankelijk maar later ook. Zo zijn



er plannen voor scholing en deze bevatten nu al veel ontoegankelijkheid voor
gehandicapte mensen waardoor ze niet mee kunnen doen. Toegankelijkheid
moet overal in meegenomen worden.

Radicale liefde is een goed concept, houden van elkaar is belangrijk. Het kan
echter bewapend worden en veranderen in toxische positiviteit. Dit is de
afgelopen weken regelmatig voorgekomen. Het werd ingezet om niet te luisteren
naar kritiek en het niet serieus te nemen. Er is niets "radicale liefde" aan
ontoegankelijkheid. Ontoegankelijkheid is de standaard. In plaats van reflecteren,
wordt de deur dichtgegooid door met "radicale liefde" te strooien. Het zorgt
ervoor dat men focust op met zijn allen samenkomen en niet op het luisteren
naar kritiek of oplossen van het probleem. Gehandicapte mensen serieus nemen
is veel radicaler.

Veel van deze kritiek is al eerder aangekaart maar is nauwelijks iets mee gedaan.
We hebben voorbeelden gebruikt van huidige situaties, maar op andere ALV’s en
op andere plekken bestaan deze problemen al langer. Zo hebben
Arnhem/Nijmegen BIJ1 en Eindhoven BIJ1 punten aangegeven en heeft Nihâl
geadviseerd. Daaronder vielen punten die boven eerder genoemd zijn:

- Het advies om luisterversies te maken van documenten.
- De moderatie in de ALV chat.
- De stemmingen.
- De duur van de vergaderingen.

- Toegankelijkheid / schrijftolk:
Stream liep niet synchroon, geen/weinig handhaving in de chat was
overweldigend, schrijftolk was oké maar er werd te veel veranderd in hoe
de live captioning eruit zag wat vaak onleesbaar was. Te weinig tijd om te
stemmen. Ook de 'dingdong' werd soms te laat aan gegeven.

- Ophef over Rory ging ook over validisme:
Los van het advies, wat er gezegd is over Rory kon niet. Zeker in acht
houdend zijn neurodivergentie, taalbarrière én dat het negatief advies vóór
zijn introductie werd gegeven, geen tolk en dergelijke voor hem. Dat is en
was zeer schadelijk. Niet alleen voor Rory maar ook voor neurodivergente
mensen die dit moesten aanhoren. Nogmaals, los van Rory als persoon en
alles eromheen, geeft dit geen safe space voor andere ND's en daarin
spreek ik absoluut niet voor iedereen.

- Verder:
De muziek was voor velen overprikkelend, voor anderen gezellig, maar hoe
dan ook, het signaal dat we weer verder gingen met de vergadering werd
daardoor minder duidelijk voor degenen die het volume uit hadden gezet
vanwege de prikkels. Er werd geen rekening gehouden met de tijdsverschil
voor de mensen in het Caribisch gebied.

- Reactie op onze feedback:
Men vond het heel fijn dat wij de moeite hebben genomen om te reageren
en we de belangrijkste punten aankaarten die vaker terug worden gegeven



waar men het over eens is. Er zijn meerdere ideeën binnengekomen om de
taaie stukken toegankelijker te maken, maar dat zijn amendementen nou
eenmaal .....

- Nihâl is  privé benaderd voor teksten B1 maken:
In eind april over het 'leesbaar maken (taalniveau B1) van moeilijke teksten'.
Of hen ervaring hiermee heeft, hoe dit aangepakt kan worden en of hen
daarmee kan helpen. Hier heeft Nihâl begin mei op gereageerd met een
artikel met tips over B1 teksten schrijven omdat hen zelf geen ervaring
hiermee heeft.

Ook privé hebben leden die genoemd worden BIJ1 over ontoegankelijkheid
benaderd. Tot op heden is het niet duidelijk of en wat er met deze informatie is
gebeurd. Er zijn ook leden die geen reactie hebben gehad op het aankaarten van
de ontoegankelijkheid. Dat brengt ons tot het volgende punt.

De impact
Constante ervaringen met validisme en ontoegankelijkheid hebben een fysieke
en psychologische impact op gehandicapte mensen. Meerdere gehandicapte
leden zijn daardoor vertrokken bij BIJ1. Dit ondanks dat BIJ1 voor deze groep
belangrijk was en nog steeds is. Het was te pijnlijk echter, en het vertrouwen is
dermate weg dat meerderen van hen ook niet meer de energie hadden bij deze
brief aan te sluiten. Er zijn ook vele andere mensen die er over nadenken te
vertrekken maar dit besluit laten afhangen van wat er gebeurt met deze brief.

Wij, de briefschrijvers, geloofden en geloven in de partij maar het is pijnlijk hoe er
met ons omgegaan wordt. De reactie op ontoegankelijkheid vooralsnog blijft dat
er redenen worden gegeven waarom de partij ontoegankelijk is, maar geen
oplossingen om dat probleem dan weg te nemen. Daardoor blijft het resultaat
hetzelfde. We blijven uitgesloten van deelname.

Wanneer we nu proberen mee te doen met niet volledig toegankelijke
vergaderingen leidt dit voor een groot deel van ons tot lange achteruitgang van
onze gezondheid. Het gebruik maken van onze zelfbeschikking heeft een te grote
en onnodige impact. Vervolgens kunnen we door de uitloop en
ontoegankelijkheid niet volledig gebruik maken van onze stemrecht en dat doet
pijn. Er zijn ook vele gehandicapte mensen, waaronder enkele briefschrijvers, die
daardoor zich niet aanmelden voor een ALV omdat het te ontoegankelijk is. Ze
verliezen alle mogelijkheden zelf mee te stemmen, en mee te doen. Het is pijnlijk
dat onze stem niet op waarde wordt geschat, en die van niet-gehandicapten
mensen wel.

Vervolgens is het zo dat als wij kritiek uiten wij niet goed behandeld worden door
niet gehandicapte partijleden, leden die reageren vanuit geïnternaliseerd
validisme en vanuit de partij zelf. We ervaren veel gaslighting, men minimaliseert
bijvoorbeeld de impact van ontoegankelijkheid dermate dat je bijna aan jezelf

https://b1teksten.nl/artikel/b1-teksten-schrijven-deze-tools-helpen-je-op-weg


gaat twijfelen. Ook tone policing is een groot probleem. Kritische gehandicapte
leden worden aangesproken op hun toon en manier van kritiek uiten. De
broodnodige roep om ons serieus te nemen wordt gezien als mensen persoonlijk
aanvallen. We worden als te moeilijk gezien. Dit creëert een onveilige sfeer en
situatie voor gehandicapte leden die dachten dat BIJ1 een veilige plek voor hen
zou zijn. De stress hiervan is voor ons goed merkbaar.

We hebben er daarom hard over nagedacht over wat de partij toegankelijker en
daarvoor veiliger voor ons zou maken. Nu begrijpen we dat deze dingen niet
gelijk door te voeren zijn, en ook begrijpen wij dat er een mogelijkheid is dat
enkele dingen hierop niet zullen lukken maar de meeste dingen op deze lijst zijn
absoluut haalbaar.

Wat hebben wij nodig en wat adviseren wij de partij te doen qua
toegankelijkheid?

● De vereniging kent de strekking van en staat achter het VN-verdrag
handicap en houdt zich hier zelf ook aan.

● Er zijn gesprekken geweest over de commissie toegankelijkheid en
coördinator toegankelijkheid en hier moet haast bij gezet worden.
Prioriteren van vacature coördinator toegankelijkheid en commissie
toegankelijkheid is essentieel. De functie van dit soort rollen is tweezijdig.
Er moeten mensen zijn die toetsen dat toegankelijkheid belangrijk is in
moties en politiek beleidsvorming. Maar er moet ook een groep komen van
mensen met allerlei beperkingen, ook verstandelijke, die BIJ1 toetsen op
hun eigen toegankelijkheid.

● Dat er een vragenlijst onder gehandicapte leden wordt uitgezet om de
behoeften rondom toegankelijkheid in kaart te brengen. Hier vallen ook
chronische zieke mensen, mensen met psychische aandoeningen en
neurodivergente mensen onder.

● Dat BIJ1 meer werk maakt van hun intellectuele validisme. Dit gaat voorbij
taal en moet ook gebeuren door er actief over te leren en contact te leggen
met groepen verstandelijk gehandicapte mensen om in kaart te krijgen
waar problemen zitten.

● Huidige teksten op B1 niveau krijgen moet prioriteit gegeven worden en
nieuwe teksten en communicatie moeten direct op B1 niveau worden
gebracht.

● Betere voorbereiding van het bestuur van de vergadering zelf is belangrijk:
Men moet op tijd de stukken sturen zoals staat in het reglement!

● Er moet meer tijd gecreëerd worden om stukken die tijdens vergadering
onverwacht omhoog komen te lezen: Hier moet extra tijd voor worden
gereserveerd. Pauzes dienen hier niet voor gebruikt te worden, aangezien
pauzes nodig zijn voor daadwerkelijke rust.

● Ook van te voren uitleg geven over procedures van een ALV is essentieel.
Niet iedereen is daarmee bekend.



● Er moet meer rust en ruimte rondom stemmingen komen. Binnen 10
minuten stemmen en de link sluiten is het ontnemen van het stemrecht
van iemand die niet snel genoeg is of de link niet op tijd krijgt. En ook al
geef je uiteindelijk meer tijd, dan geeft het stress om van te voren te horen
dat je maar 10 minuten hebt en het niet lukt.

● Een of meerdere 'proef' ALV's om de toegankelijkheid te testen of een
groep gehandicapte mensen vrijwillig eerder te laten komen om alles te
testen kan veel problemen verhelpen. Er zijn mensen onder ons die die
taak op zich willen nemen. Iets wat ooit toegankelijk was, hoeft dat nu niet
meer te zijn en dit blijven. Testen is daarom belangrijk. Dingen kunnen
veranderen door bijvoorbeeld nieuwe plug-ins of systeemupdates. Dit is
een proces dat bewaakt moet blijven. Door dit goed te blijven testen
voorkom je eventuele uitloop door de techniek.

● Zorg voor een ALV presidium (mensen die de ALV qua regels en
voorzitterschap regelen), die gaan duidelijkheid geven over welke moties er
wanneer gedaan worden zodat dit netjes gaat en dat de wet daadwerkelijk
gevolgd wordt. Dit zorgt voor meer duidelijkheid.

● Regel een "ALV voor beginners" training. Veel mensen weten niet hoe het
werkt, en dit is ook gewoon een skill om te leren.

● Begin met toegankelijkheid als hoofdprioriteit bij het organiseren van een
ALV. Als iets toegankelijk is voor mensen met een beperking, is dit het ook
voor mensen zonder beperking.

● We weten dat dit niet perse mogelijkheid is maar er moet wel gekeken
worden of dit een optie is: De stemmingen vooraf al mogelijk te maken. Dit
geeft voor mensen die dingen al wel hebben gelezen de mogelijkheid om
tijd te besparen tijdens de alv en meer rust voor zichzelf op de dag te
creëren. Daarnaast is het machtiging systeem niet ideaal want je hebt
geen controle over jouw eigen stem. BIJ1 heeft gewerkt met GeenDorHout
aan IkTelOokMee juist omdat men toen ook besefte dat dit machtiging
systeem in strijd is met het recht tot zelfbeschikking. Er moet een betere
manier zijn dan machtigen voor wie niet in staat zijn bij de ALV te zijn.

● Als laatste: BIJ1 moet rondom toegankelijkheid met de
probleem-reden-oplossing methode gaan werken. Vaak worden de
redenen van ontoegankelijkheid als excuus aangevoerd waar begrip over
moet zijn en wordt er vervolgens geen verandering doorgevoerd. Maar
gehandicapte mensen kopen daar niets voor en dat verandert niets aan
onze uitsluiting. In plaats van de reden van ontoegankelijkheid als
begrijpelijk te zien, moet het gezien worden als een duidelijk signaal dat er
iets in de planning niet goed ging. Wat was het probleem dat BIJ1
ontoegankelijk maakte? Wat was de reden waarom het fout ging? Hoe
lossen we dit op? Waarom iets ontoegankelijk was, is namelijk nooit een
reden maar een probleem. Zo moeten we dit ook behandelen.

Veel niet-gehandicapte mensen blijven tegen gehandicapte mensen zeggen dat
BIJ1 een anti-validistische partij is elke keer wanneer gehandicapte mensen



komen met kritiek. De realiteit is dat dit aan gehandicapte mensen is om te
besluiten, en dat voor ons BIJ1 dit op dit moment niet is. Anti-validisme is actief
anti-validistisch zijn en BIJ1 houdt op dit moment validistische structuren in
stand.

We geloven echter wel dat BIJ1 een anti-validistische partij kan worden, de partij
waarin wij geloven. Teveel gehandicapte mensen zijn inmiddels vertrokken en
teveel gehandicapte mensen hebben op dit moment niet het vertrouwen aan te
sluiten en dit kan beter. We geloven dat deze partij het kan.

We weten dat dit een pittige brief is en we veel gevoelens en problemen hebben
uitgesproken. Maar dit is niet vanwege haat, maar de hoop op groei. We willen
graag bij de partij blijven en helpen de problemen weg te nemen. We horen
graag van jullie,
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Motie wijziging HHR en Reglement van orde omtrent de partijraadsvergaderingsagenda. 

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022, 

Constaterende dat: 

- Het zeer van belang is dat de partijraad, als onafhankelijk, democratisch orgaan, haar eigen 

agenda vastlegt; 

- Het Huishoudelijk Reglement BIJ1 op dit moment een lid bevat, te weten Artikel 9 lid 8, dat 

als volgt luid: “De agenda van de vergadering van de partijraad wordt door het partijbureau 

opgemaakt. Voorafgaand aan de vergadering en terstond ter vergadering kunnen leden van 

de partijraad en het partijbestuur andere agendapunten toevoegen”; 

Overwegende dat: 

- Het bovengenoemd lid van het HHR de intentie lijkt te hebben dat de partijraad over haar 

eigen agenda gaat, maar dit door een overbodig uitgebreide bewoording in de praktijk tegen 

werkt; 

- Het beter is dat gedetailleerde instructies over het totstandkomen van de agenda van de 

partijraad in het Reglement van Orde van de partijraad worden opgenomen, en niet in het 

HHR; 

Besluit: 

- Een voorstel in stemming te brengen het huishoudelijk reglement op het bovengenoemde 

punt zodanig te wijzigen dat lid 8 van artikel 9 komt te luiden: “De partijraad bepaalt ter 

vergadering haar eigen agenda. Eventuele verder bepalingen omtrent de totstandkoming van 

(concept)agenda’s worden opgenomen in het Reglement van Order Partijraad BIJ1.” 

- Een voorstel in stemming te brengen het Reglement van Order Partijraad BIJ1 zodanig te 

wijzigen dat hoofdstuk 2 als volgt komt te luiden: 

“Artikel 4 Agenda  
1. Het partijbureau stelt in overleg met de leden van de partijraad en, wanneer het bestuur en 

de raad dit wenselijk achten, in overleg met het bestuur een voorstel voor de agenda van de 
vergadering op. 

2. Ieder lid van de partijraad heeft het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen. 
3. Alle partijleden hebben het recht onderwerpen op de agenda van de partijraad te plaatsen, 

wanneer dit verzoek door tenminste 20 leden schriftelijk wordt gesteund. Dit verzoek dient 
tenminste één week voor de partijraadsvergadering te worden ingediend. 

4. De partijraad bespreekt en stelt aan het begin van haar vergadering haar agenda vast. 
 

Artikel 5 Verzending agenda en stukken 
1. De uitnodiging met het voorstel voor de agenda en de daarvoor in aanmerking komende op 

de agenda betrekking hebbende stukken worden door het partijbureau uiterlijk op de tiende 
dag voor de dag van de vergadering waarin de behandeling plaatsvindt aan de leden van de 
partijraad toegezonden. 

2. Indien er stukken later dan 10 dagen voor de vergadering worden toegestuurd gebeurt dit 

gemotiveerd. De partijraad bespreekt en besluit ter vergadering of behandeling van deze 

stukken met de beperkte voorbereidingstijd mogelijk is, of moet worden uitgesteld.” 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Indiener(s): 

- Mick van Dijk 

[Ik stel voor deze motie te behandelen tijdens het agendapunt Reglement van Orde partijraad, tegen 

het einde van dat agendapunt. Indien het Reglement van Orde dat aan de leden is voorgelegd niet 

wordt aangenomen, hoeft deze motie niet te worden behandeld, en trek ik het in.] 



Motie om de partijraad via de website te presenteren aan de leden. 

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022, 

Constaterende dat: 

- Het van belang is dat de leden weten wie hen representeren in de partijraad 

- Het van belang is dat de leden weten hoe zij in contact kunnen komen met de 

partijraadsleden 

- Er tot nu toe enkel via een korte vermelding in de nieuwsbrief is medegedeeld welke 

kandidaten verkozen zijn tot de partijraad 

Overwegende dat: 

- Deze korte vermelding ontoereikend is 

Draagt het partijbureau op om voor de eerstvolgende partijraadsvergadering in samenwerking met 

de leden van de partijraad een pagina aan te maken op de website van de partij, waarop in ieder 

geval een lijst met de namen en mailadressen van de partijraadsleden zal worden gedeeld, en 

waarop ieder partijraadslid de mogelijkheid krijgt zich te presenteren met bijvoorbeeld een 

profielfoto en een korte bio. 

Indiener: 

- Mick van Dijk 

[Ik stel voor deze motie te behandelen tijdens het agendapunt Bereikbaarheid van de partijraad voor 

partijleden en wijze van vertegenwoordiging van partijleden.] 

 



Motie oprichting commissie herziening Huishoudelijk Reglement en advisering herziening Statuten. 

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022, 

Constaterende dat: 

- De statuten en het huishoudelijk reglement op punten ontoereikend, vaag en inconsistent 

zijn. 

- Er onder het partijbestuur, de partijleden en de leden van de partijraad een wens bestaat het 

Huishoudelijk Reglement en de Statuten van BIJ1 te herzien. 

- Herziening van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten een complexe taak is, die goede 

voorbereiding behoeft. 

Overwegende dat: 

- Een commissie een goede plaats is om deze voorbereiding uit te voeren. 

Besluit uit haar midden een commissie op te richten die als taak heeft onderzoek te doen en 

voorbereidende werkzaamheden uit te voeren voor de herziening van het huishoudelijk reglement 

en de statuten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Indiener(s): 

- Mick van Dijk 

 

[Ik stel voor deze motie te behandelen tijdens het agendapunt “Aanpassing huishoudelijk reglement 

en statuten en het opstellen van verkiezingsbeleid, waaronder: aanpassing verkiezingsprocedure 

partijraad en het toelaten van een lid uit Almere tot de partijraad.”] 



Gewijzigde motie oprichting commissie herziening Huishoudelijk Reglement en advisering 

herziening Statuten. 

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022, 

Constaterende dat: 

- De statuten en het huishoudelijk reglement op punten ontoereikend, vaag en inconsistent 

zijn. 

- Er onder het partijbestuur, de partijleden en de leden van de partijraad een wens bestaat het 

Huishoudelijk Reglement en de Statuten van BIJ1 te herzien. 

- Herziening van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten een complexe taak is, die goede 

voorbereiding behoeft. 

Overwegende dat: 

- Een commissie een goede plaats is om deze voorbereiding uit te voeren. 

Besluit uit haar midden een commissie op te richten die als taak heeft onderzoek te doen en 

voorbereidende werkzaamheden uit te voeren voor de herziening van het huishoudelijk reglement, 

de statuten, en voorbereidende werkzaamheden uit te voeren voor het komen tot een nieuw 

verkiezingsbeleid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Indiener(s): 

- Mick van Dijk 

 

[Ik stel voor deze motie te behandelen tijdens het agendapunt “Aanpassing huishoudelijk reglement 

en statuten en het opstellen van verkiezingsbeleid, waaronder: aanpassing verkiezingsprocedure 

partijraad en het toelaten van een lid uit Almere tot de partijraad.”] 



Motie te gast uitnodigen afdelingsrepresentanten. 

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022, 

Constaterende dat: 

- Er onder leden van de partijraad een wens bestaat snel afdelingen te betrekken bij de 

activiteiten van de partijraad; 

- Het buiten de open verkiezingen toevoegen van onverkozen representanten van afdelingen 

als leden van de partijraad van statutair onmogelijk en democratisch zeer onwenselijk is; 

Overwegende dat: 

- Het van belang is dat de partijraad voldoet aan de wens om snel de mogelijkheid te bieden 

afdelingen te betrekken bij haar vergaderingen zonder de partijdemocratie te schaden; 

Besluit om voor de eerstvolgende partijraadsvergadering een mail uit te doen gaan naar alle 

volwaardige afdelingen waarvan op dit moment geen leden lid zijn van de partijraad, waaronder de 

afdeling Almere. 

In deze mail wordt aan deze afdelingen kenbaar gemaakt dat de partijraad open staat om de 

eventuele wens van deze afdelingen om een afgevaardigde van de afdeling als niet-stemmende gast 

op de volgende partijraadsvergadering toe te laten te overwegen,  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Indiener(s): 

- Mick van Dijk 

 

 

 

[Ik stel voor deze motie te behandelen tijdens het agendapunt “Aanpassing huishoudelijk reglement 

en statuten en het opstellen van verkiezingsbeleid, waaronder: aanpassing verkiezingsprocedure 

partijraad en het toelaten van een lid uit Almere tot de partijraad.”] 



Motie wijziging huishoudelijk reglement verkiezing leden partijraad

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022,

Constaterende dat:

- Het huishoudelijk reglement wat betreft het proces voor toetreding van lokale
vertegenwoordigers tot de partijraad weinig duidelijkheid verschaft.
- Afdelingen vertegenwoordigd dienen te zijn in de partijraad.

- Deze vertegenwoordiging bewust niet persoonsgebonden is, omdat het gaat over
vertegenwoordiging van afdelingen en het niet aan de landelijke ALV is om voor afdelingen
te bepalen door wie zij vertegenwoordigd willen worden.

Verzoekt de Partijraad:

- Artikel 9.2.a van het Huishoudelijk Reglement te wijzigen naar:

Ieder afdelingsbestuur van een volwaardige afdeling draagt uit haar midden één
bestuurslid voor aan de afdelingsvergadering als kandidaat-lid van de partijraad.

- Artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement te wijzigen naar:

Artikel 10: benoeming, schorsing en ontslag leden die geen deel uit maken van
een afdelingsbestuur
1. De verkiezingen voor de benoeming van leden van de partijraad die geen deel uit
maken van een afdelingsbestuur worden georganiseerd door het partijbureau.
2. De eisen voor kandidaatstelling voor leden die geen deel uit maken van een
afdelingsbestuur zijn:

a. een individu is ten minste zes maanden lid van de vereniging voorafgaand
aan de datum van kandidaatstelling;
b. een individu wordt door ten minste tien leden, die ten minste drie maanden
voorafgaand aan de datum van kandidaatstelling lid zijn geworden, gesteund
in hun kandidaatstelling;
c. een individu is aantoonbaar langer dan zes maanden betrokken bij de
vereniging voorafgaand aan de datum van kandidaatstelling.

3. Het partijbureau kan kandidaten uitsluiten voor verkiezing op grond dat:
a. de persoon niet voldoet aan de in lid 2 van dit artikel gestelde eisen; en/of
b. de integriteit van deze persoon omstreden is, zoals bepaald volgens het
integriteitsprotocol van de vereniging.

4. Verdere bepalingen omtrent de benoeming van de partijraad worden vastgelegd in
het Verkiezingsbeleid.
5. De uitsluiting voor verkiezing of de weigering van benoeming wordt schriftelijk en
duidelijk gemotiveerd medegedeeld aan desbetreffende persoon. Beroep tegen het
besluit is mogelijk via de beroepsprocedure.
6. Leden van de partijraad worden ontslagen en geschorst door de algemene
vergadering.



- Na Artikel 9 het volgende punt in te voegen:

Artikel x: benoeming, schorsing en ontslag leden die deel uitmaken van een
afdelingsbestuur

1. De benoeming van leden van de partijraad die deel uitmaken van een
afdelingsbestuur vindt plaats op de afdelingsvergadering.
2. Het lidmaatschap van deze leden is gebonden aan hun lokale
bestuurslidmaatschap.
3. Verkiezingen voor afdelingsvertegenwoordigers in de partijraad dienen elke
afdelingsvergadering plaats te vinden. Leden kunnen worden herverkozen zolang ze
deel uitmaken van het afdelingsbestuur.
4. Leden die niet langer lid zijn van hun lokale bestuur kunnen, indien het lokale
bestuur daar unaniem mee instemt, de afdeling blijven vertegenwoordigen voor een
periode van maximaal 6 maanden.
5. Indien een lokale afdeling door omstandigheden niet langer vertegenwoordigd kan
worden door hun verkozen partijraad lid, kunnen zij een interim-vertegenwoordiger
uit hun midden voordragen voor een periode van maximaal 6 maanden.
6. Leden van de partijraad die deel uitmaken van een afdelingsbestuur worden
ontslagen en geschorst door de afdelingsvergadering.

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener(s):
- Myrthe Minnaert



Motie omtrent geheimhouding bespreking voorstel partijbestuur deelname (…) verkiezingen 

De partijraad van BIJ1, samen op 28 augustus 2022, 

Constaterende dat: 

- Het bestuur de partijraad wil vragen het onderwerp ‘voorstel partijbestuur over deelname 

aan de Provinciale Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen en eilandsraadverkiezingen 

2023’ te behandelen; 

- In dit document een lid over geheimhouding is opgenomen, te weten  

“Besluit II. Geheimhouding 

Gezien de nieuwswaarde van het onderwerp, wil het bestuur graag afspreken dat de 

communicatieafdeling in the lead is over het delen van het nieuws over ons potentiële besluit. 

Het voorstel is om bij aanvang van het agenda-onderwerp, indien toegelaten, eerst te 

besluiten tot geheimhouding.”; 

- Een besluit tot geheimhouding, in het voorgestelde Reglement van Orde genoemd als een 

besluit de vergadering of een deel van de vergadering besloten te voeren, een zeer zwaar 

middel is, dat we omwille van de transparantie van de partij zo spaarzaam mogelijk moeten 

gebruiken, bij voorkeur enkel in gevallen waarbij veiligheid en persoonlijke privacy op het 

spel staan, en het gebruik van dit zware middel in de eerste vergadering voor een minder 

gevoelig agendapunt een verkeerd precedent kan vormen; 

- Het vermoedelijke besluit dat BIJ1 niet meedoet aan de Provinciale statenverkiezingen en 

waterschapsverkiezingen al is uitgesproken op de ALV en al in de media bekend is (zie 

bijgevoegde afbeelding); 

Overwegende dat: 

- Om al deze redenen het onwenselijk is te besluiten tot geheimhouding; 

Besluit het voorgestelde besluit in het document van het partijbestuur zo te wijzigen dat het als volgt 

komt te luiden: 

Besluit II. Geheimhouding 

Gezien de nieuwswaarde van het onderwerp, wil het bestuur graag afspreken dat de 

communicatieafdeling in the lead is over het delen van het nieuws over ons potentiële besluit. Het 

voorstel is om bij aanvang van het agenda-onderwerp, indien toegelaten, de partijraadsleden te 

vragen buiten de partijraadsvergadering zorgvuldig om te gaan met het tijdens dit agendapunt 

besprokene, en zorg te dragen dat ze het tijdens dit agendapunt besprokene niet in onnodig grote 

kring delen, tot de communicatieafdeling het besprokene naar buiten heeft gebracht.”; 

 

Indiener: 

- Mick van Dijk 

[Ik stel voor deze motie te behandelen tijdens het agendapunt Vaststellen van de agenda (…).] 



 



Motie M22/10

De partijraad van BIJ1, bijeen op 28 augustus 2022,

constaterende dat het bestuur via de penningmeester jaarlijks tijdens de ALV een overzicht
geeft van de financiële situatie van de partij.

overwegende dat dit weinig inzicht geeft in waar de partij op financieel gebied staat
gedurende het jaar en wat er financieel mogelijk is.

verzoekt het partijbestuur om minimaal halfjaarlijks uitgebreid verslag te doen van de
financiën en de financiële plannen van dat jaar aan de partijraad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ryan Ramharak

Motie M22/11

Constaterende dat er intern sprake is van afrofobie (anti-zwart racisme), wat zorgt voor een
onveilig gevoel bij zwarte (bestuurs)leden en medewerkers.

Constaterende dat voormalig voorzitter Jursica Mills een afscheidsbrief heeft geschreven
waarbij ze bovenstaande aankaart

Constaterende dat etnische verhoudingen een rol spelen bij conflicten binnen de partij

Overwegende dat dit niet past bij onze grondbeginselen en het niet leidt tot de gewenste
systeemverandering van onderdrukking van zwarte mensen.

Verzoekt het partijbestuur om (middels kennisbureau) dialoogsessies en kennissessies te
faciliteren voor (actieve) leden en bestuursleden op het gebied van afrofobie, witte privileges
en witte gevoeligheid.

Ingediend door Jürgen Olivieira

Motie M22/12

De partijraad van BIJ1, bijeen op 28 augustus 2022,



constaterende dat de partijraad nieuw is en veel leden heeft voor wie het zitten in een
orgaan als de partijraad nieuw is en die geen scholing hebben gehad over het werken van
de partijraad.

overwegende dat dit leden kan verhinderen om volledig mee te doen aan de
raadsvergaderingen.

verzoekt het partijbestuur om scholing te regelen voor de gehele partijraad over het reilen en
zeilen van de partijraad. Gedacht kan worden aan hoe er moties geschreven worden en
wanneer welk instrument ingediend dient te worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ryan Ramharak

Motie M22/13
De partijraad van BIJ1, bijeen op 28 augustus 2022,

constaterende dat

● er op dit moment geen draaiboek is voor een Tweede Kamer verkiezingscampagne
indien het kabinet voortijdig valt

● er in maart 2023 provinciale statenverkiezingen zijn en daaropvolgend de provinciale
staten de Eerste Kamer verkiezen in mei 2023

● de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen in februari 2023
verwacht hun onderzoeksrapport aan te bieden aan de Tweede Kamer

overwegende dat

● Een verlies van van zetels in de Eerste Kamer en een hard oordeel van de
enquêtecommissie factoren zijn die kunnen leiden tot een val van het kabinet en
daarmee voortijdse verkiezingen

verzoekt het partijbestuur

● zorg te dragen voor een uitvoerbaar campagne draaiboek voor maart 2023
● de partijraad op de hoogte te houden van de voortgang hier in

en gaat over tot de orde van de dag.

Leon Timmermans

Motie M22/14
De partijraad van BIJ1, bijeen op 28 augustus 2022,



constaterende dat er met betrekking tot werkgeverschap onduidelijkheden zijn over hoe er
binnen BIJ1 in het verleden voor goed werkgeverschap gezorgd werd,
verzoekt het bestuur met een reflectie te komen waarin het bestuur meeneemt wat er in de
toekomst gedaan gaat worden om goed en transparant werkgeverschap te creëren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ryan Ramharak



Motie HHR M22/6

Constaterende dat fractiebesturen een losse entiteit zijn die geen verantwoording hoeven af
te leggen aan lokaal of landelijk bestuur.

Overwegende dat het niet gewenst is dat lokale besturen geen inzage hoeven te ontvangen
over het reilen en zeilen in fractiebestuur en fractie.

Verzoekt een aanpassing in het HHR, wat regelt dat er minimaal 1 afdelingsbestuurslid
plaatsneemt in fractiebestuur van een lokale afdeling.

Ingediend door Jürgen Olivieira

Motie HHR M22/7

Constaterende dat art. 7 lid 5 van het HHR stelt dat een afdelingsbestuur afgezet kan
worden door 25 leden of 10% van de leden.

Overwegende dat het aantal van 25 leden op een afdeling van meer dan 500 leden een
gering aantal is.

Verzoekt tot een aanpassing in het HHR dat bij een afdeling van meer dan 500 leden, de
10% regel geldt voor het afzetten van een bestuur.

Ingediend door Jürgen Olivieira

Motie HHR M22/8

Constaterende dat er volwaardige afdelingen zijn die momenteel niet vertegenwoordigd zijn
in de partijraad.

Overwegende dat het niet wenselijk en niet democratisch is dat volwaardige afdelingen niet
zijn vertegenwoordigd in partijraad.

Verzoekt een aanpassing in het HHR dat iedere volwaardige afdeling zelf bepaalt welke
lokale bestuurslid of actieve lid de afdeling vertegenwoordigt in de partijraad en dat bij
afwezigheid van dit lid er een vervangend lid van de afdeling degene mag
vertegenwoordigen.

Ingediend door Jürgen Olivieira
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Hoofdstuk 1 Dag, uur en plaats vergadering 

Artikel 1 Planning en frequentie  
1. De partijraad komt tenminste vier keer per jaar en verder zo vaak het bestuur en/of de raad dit 

wenselijk acht samen op een partijraadsvergadering. 
2. Tenminste vier partijraadsvergaderingen per jaar vinden fysiek plaats, tenzij zwaarwegende 

omstandigheden, zoals de volksgezondheid, dit onmogelijk of onwenselijk maken. 
3. Leden van de partijraad kunnen eventuele reiskosten naar partijraadsvergaderingen, binnen de 

grenzen van de redelijkheid, vergoed krijgen. 
4. Partijraadsleden wordt altijd de mogelijkheid geboden vergaderingen digitaal volwaardig bij te 

wonen. 
5. Partijraadsvergaderingen worden gefaciliteerd door het partijbureau. 

 

Artikel 2 Openbaarheid  
1. De vergaderingen van de partijraad van Bij1 zijn openbaar voor alle partijleden, tenzij de partijraad 

anders besluit. 
2. Het partijbureau faciliteert de praktische zaken omtrent openbaarheid van de vergaderingen, zowel 

van digitale als fysieke en hybride vergaderingen. 
3. Vertrouwelijke informatie en documenten waarover geheimhouding is opgelegd worden alleen 

besproken in besloten vergaderingen of delen van de vergadering die besloten zijn. 
 

Artikel 3 Bekendmaking 
1. De datum van een geplande partijraadsvergadering wordt tegelijk met de uitnodiging openbaar 

gemaakt aan de leden van BIJ1. 

2. Partijleden kunnen verdere informatie, zoals tijd en locatie, opvragen bij het partijbureau. 

Hoofdstuk 2 Voorbereiding vergadering 

Artikel 4 Agenda  
1. Het tot stand komen van de agenda van de vergadering van de partijraad is beschreven in het 

Huishoudelijk Reglement. 
 

Artikel 5 Verzending agenda en stukken 
1. De uitnodiging de agenda en de daarvoor in aanmerking komende op de agenda betrekking 

hebbende stukken worden door het partijbureau ten minste tien dagen voor de vergadering waarin 
de behandeling plaatsvindt aan de leden van de partijraad toegezonden. 

2. Indien er stukken later dan 10 dagen voor de vergadering worden toegestuurd gebeurt dit 
gemotiveerd. De partijraad bespreekt en besluit ter vergadering of behandeling van deze stukken 
met de beperkte voorbereidingstijd mogelijk is, of moet worden uitgesteld. 

3. Indien er stukken zijn die omwille van de privacy, veiligheid of andere zwaarwegende redenen niet 
verstuurd kunnen worden naar de leden van de partijraad, worden deze stukken ter inzage gelegd 
op één of meerdere locaties, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de 
bereikbaarheid voor alle leden van de partijraad. 
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Hoofdstuk 3 Vergadering 

Artikel 6 Vergaderorde  
1. Onmiddellijk na binnenkomst tekent ieder aanwezig lid de presentielijst die wordt bijgehouden door 

de als secretaris optredende vertegenwoordiger van het partijbureau (hierna genoemd als 
secretaris). De secretaris schrijft de naam van eventuele digitaal aanwezige leden bij. 

2. Tot het moment dat de leden een voorzitter uit hun midden gekozen hebben, treed de secretaris op 
als tijdelijke voorzitter. De taak en bevoegdheid van de secretaris in hun rol als tijdelijke voorzitter is 
enkel het faciliteren van de verkiezing van een voorzitter door de leden van de partijraad. 

3. De vergadering wordt op de vastgestelde tijd door de voorzitter geopend. 
4. Indien op of kort na het tijdstip waarop de vergadering van de partijraad, overeenkomstig artikel 2, 

zou beginnen, uit de presentielijst blijkt dat niet tenminste de helft van het aantal leden van de 
partijraad aanwezig is leest de voorzitter de namen van de afwezige leden op. 

5. In het derde lid bedoelde geval en in andere buitengewone gevallen is raad bevoegd het 
startmoment van de vergadering nader vast te stellen. 

6. Indien op of kort na het tijdstip waarop de vergadering van de partijraad, overeenkomstig artikel 2 
danwel artikel 6 lid 4, zou beginnen, uit de presentielijst blijkt dat niet tenminste een kwart van het 
aantal leden van de partijraad aanwezig is sluit de voorzitter de vergadering. 

7. Indien op of kort na het tijdstip waarop de vergadering van de partijraad, overeenkomstig artikel 2 
danwel artikel 6 lid 4, zou beginnen, uit de presentielijst blijkt dat niet tenminste de helft maar wel 
meer dan een kwart van het aantal leden van de partijraad aanwezig is stemmen de aanwezige 
leden met een eenvoudige meerderheid of de vergadering voortgang heeft of sluit. 

8. Indien een lid de vergadering vóór de sluiting verlaat, dan stelt dit lid de voorzitter hiervan in kennis. 
De voorzitter stelt hiervan vervolgens de raad in kennis. 

9. Indien door het voortijdig verlaten van de vergadering door een partijraadslid het quorum zoals 
bedoelt in 4, 5, 6, en 7 vervalt, dan treden de procedures die in deze leden worden beschreven niet 
in werking. 

 

Artikel 7 Voorzitter 
1. Tot de taken van de voorzitter behoren: 

a. het leiden van de vergadering;  
b. het handhaven van de vergaderorde; 
c. het vaststellen van de uitslag van stemmingen; 
d. het schorsen van de vergadering; 
e. Het openen en sluiten van de vergadering 

 

Artikel 8 Secretaris 
Een afgevaardigde van het partijbureau functioneert als secretaris. Bij alle vergaderingen van de partijraad is 
een secretaris aanwezig. De secretaris is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen. 
 

Artikel 9 Raadscontactcommissie of raadscontactpersoon. 
De partijraad stelt uit haar midden een raadscontactcommissie samen of verkiest uit haar midden een 
raadscontactpersoon die tussen de vergaderingen kan functioneren als aanspreekpunt voor het 
partijbestuur en het partijbureau en kan bijdragen aan onder andere de praktische organisatie van de 
vergaderingen en de communicatie tussen de raad en andere partijorganen. Deze raadscontactcommissie of 
raadscontactpersoon heeft geen andere autoriteit of macht dan ieder ander lid van de partijraad, en heeft 
enkel een faciliterende rol. 
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Hoofdstuk 4 Beraadslaging  

Artikel 10 Notulen, stukken en lijst van toezeggingen en bijlagen 
1. In de notulen moet in ieder geval opgenomen worden: 

a. de agenda zoals deze is vastgesteld door de vergadering; 
b. de namen van de leden die aanwezig zijn en van de leden die afwezig zijn; 
c. de naam van de gekozen voorzitter; 
d. de naam van de door het partijbureau afgevaardigde secretaris;  
e. de namen en hoedanigheid van anderen die aanwezig zijn met het doel om deel te nemen 

aan de beraadslagingen, ongeacht of zij daadwerkelijk deelnemen aan de beraadslaging; 
f. een beknopte opgave van de inhoud van de ingekomen stukken en gedane mededelingen; 
g. een omschrijving van de gedane voorstellen en kennisgevingen; 
h. een weergave van de gevoerde beraadslagingen en gemaakte opmerkingen; 
i. de uitslag van de gehouden stemmingen met vermelding van de namen van de leden die bij 

mondelinge hoofdelijke stemmingen zich voor of tegen verklaarden of de vermelding dat het 
besluit werd genomen zonder hoofdelijke stemming, waarbij van de leden die daartoe de 
wens te kennen hebben gegeven aantekening wordt gemaakt, dat zij geacht worden voor- of 
tegen te hebben gestemd; 

j. de volledige tekst van eventuele stemverklaringen; 
k. de volledige tekst van de genomen besluiten; 
l. de integrale tekst van eventuele door het partijbestuur in de partijraad gedane mondelinge 

beantwoording- of toelichting van schriftelijke of mondelinge vragen van de partijraad of 
partijraadsleden.  

m. de in de vergadering gedane toezeggingen en de termijn waarop is toegezegd deze ten 
uitvoer te brengen. 

2. Bij de notulen kunnen bijlagen worden toegevoegd. Deze bijlagen bevatten in ieder geval 
a. De lijst van ingekomen en in de vergadering behandelde stukken. 
b. Alle ingekomen stukken. 
c. Alle in de vergadering behandelde stukken. 
d. De notulen van eventuele partijraadscommissies. 

3. De notulen en de bijlagen worden zo spoedig mogelijk na de vergadering aan alle partijraadsleden 
toegezonden. Hierbij wordt door de secretaris gemotiveerd aangegeven welke delen van de notulen 
en de bijlagen hen niet wil verstrekken aan alle partijleden, maar besloten wil houden.  

4. Na toezending hebben raadsleden 3 dagen de mogelijkheid om schriftelijk aan de secretaris kenbaar 
te maken of de notulen en de bijlagen in hun ogen ontbrekende en/of onjuiste elementen bevatten, 
en of er delen van de notulen en bijlagen zijn die in hun ogen wel of juist niet openbaar zouden 
moeten zijn. 
Indien geen van de raadsleden binnen 3 dagen na toezending van de herziende notulen bezwaar 
aantekent worden de notulen en de bijlagen geacht te zijn aangenomen. 
De secretaris zendt de raad hierna zo spoedig mogelijk herziende notulen en bijlagen toe, of 
motiveert waarom de eerder toegezonden notulen in hun ogen volledig en correct zijn en hun 
oordeel over het al dan niet besloten houden van delen van de notulen en bijlagen correct is. 

5. Indien geen van de raadsleden binnen 3 dagen na toezending van de herziende notulen bezwaar 
aantekent worden de notulen en de bijlagen geacht te zijn aangenomen. Indien een of meerdere 
raadsleden bezwaar aantekenen worden de notulen en de bijlagen op de eerstvolgende 
partijraadsvergadering behandeld en in stemming gebracht. Notulen en de bijlagen behorende bij 
een besloten vergadering of bij een besloten deel van de vergadering worden in een besloten deel 
van een vergadering behandeld. 

6. Aangenomen notulen en de bijlagen worden de secretaris en de gekozen voorzitter van de in de 
notulen beschreven vergadering ondertekent. 
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Artikel 11 Ingekomen stukken 
1. Alle aan de partijraad toegekomen stukken worden op een lijst geplaatst die met de uitnodiging ex 

artikel 5 aan de partijraadsleden wordt toegezonden. 
2. Aan de partijraad toegekomen stukken worden door de partijraad ter vergadering ter kennisneming 

aangenomen. 
 

Artikel 12 Voorstellen 
1. Ieder aanwezig lid van de partijraad heeft het recht tijdens de vergadering ten aanzien van de op de 

agenda geplaatste onderwerpen moties in te dienen en in stemming te brengen. 
2. Ieder aanwezig lid van de partijraad heeft het recht in de vergadering moties in te dienen over 

andere onderwerpen dan op de agenda is vermeld en in stemming te brengen. 
3. Ieder aanwezig lid van de partijraad heeft het recht tijdens de vergadering ten aanzien van de op de 

agenda geplaatste onderwerpen voorstellen te doen. 
4. Ieder aanwezig lid van de partijraad heeft het recht in de vergadering voorstellen te doen over 

andere onderwerpen dan op de agenda is vermeld. 
5. Indien de partijraad over de in lid 3 en 4 bedoelde voorstellen niet onmiddellijk beslist, vindt de 

beslissing zoveel mogelijk in de daarna volgende vergadering plaats. 
6. Ieder lid heeft tijdens de vergadering op ieder moment het recht voorstellen over de orde van de 

vergadering te doen en in stemming te brengen. 
 

Artikel 13 Beraadslaging 
1. Partijraadsleden kunnen derden uitnodigen deel te nemen aan de beraadslagingen of deel van de 

beraadslagingen. De partijraad bepaalt ter vergadering met een eenvoudige meerderheid van 
stemmen of een genodigde derde wordt toegelaten tot de beraadslagingen of een deel van de 
beraadslagingen. Uitgenodigde en toegelaten derden die geen lid zijn van de partijraad geen 
stemrecht, noch hebben zij het recht om voorstellen te doen of moties of ordemoties in te dienen. 

2. De beraadslaging over voorstellen, moties en amendementen, die in onderdelen of artikelen zijn 
gesplitst, gebeurt zo nodig over het voorstel in het algemeen en vervolgens over de onderdelen of 
artikelen. 

3. De beraadslaging wordt gehouden in twee instanties tenzij de voorzitter van de vergadering, 
gehoord de vergadering, anders beslist. 

4. Een lid dat in tweede instantie voor de eerste maal het woord voert, wordt geacht voor de tweede 
maal over hetzelfde onderwerp te spreken. 

5. Het bepaalde in de lid 3 en 4 is niet van toepassing op de voorzitter van de vergadering. 
6. De voorzitter van de vergadering kan, de partijraad gehoord, besluiten de spreektijd van de leden te 

beperken. 
7. Eventuele beperkingen aan de spreektijd gelden niet voor de voorzitter van de vergadering en voor 

het bij het onderwerp dat besproken wordt betrokken lid of de bij het onderwerp dat besproken 
wordt betrokken derde. 

8. De voorzitter kan een interruptie uitdrukkelijk of stilzwijgend toelaten. 
9. Zodra een eventueel voor de spreker gestelde spreektijd, zoals beschreven in lid 6, is verstreken, 

moet deze op uitnodiging van de voorzitter van de vergadering direct de bijdrage beëindigen. 
10. De voorzitter van de vergadering, het betrokken lid van de partijraad of degene die een voorstel 

heeft gedaan, beantwoordt (zowel in eerste als in latere instanties), nadat de verschillende sprekers 
en alle leden die dat wensen, het woord hebben gevoerd over het aan de orde zijnde onderwerp, 
tenzij de voorzitter, gehorende de vergadering, anders bepaalt. 
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Hoofdstuk 5 Besluitvorming  
 

Artikel 14 Besluitvorming algemeen  
1. Bij het nemen van besluiten heeft ieder aanwezig lid van de partijraad een (1) stem. 
2. Leden die niet bij een vergadering aanwezig kunnen zijn, hebben het recht een ander lid te 

machtigen om namens hen te stemmen. Hiervoor moet een schriftelijke machtiging opgesteld 
worden door het afwezige lid dat het gemachtigde lid bij zich moet hebben op de vergadering. Een 
lid mag namens maximaal 1 ander lid een stem uitbrengen. 

3. De besluitvorming vindt in de regel plaats bij een simpele meerderheid van stemmen van zowel de 
gewone partijraadsleden als de partijraadsleden die afgevaardigd zijn door de afdelingen, tenzij in de 
statuten, het huishoudelijk reglement of in dit Reglement van Orde anders is bepaald. 

4. Elk lid is bevoegd voordat tot stemming wordt overgegaan een stemverklaring af te leggen. 
5. Mondeling stemming gebeurt door de leden naar hun volgorde op de presentielijst. 
6. Een lid brengt bij mondelinge stemmingen de stem uit met het woord “voor” of “tegen” zonder 

enige bijvoeging. 
7. Indien een of meerdere leden digitaal aanwezig zijn en een van hen dit wenselijk acht wordt de 

mogelijkheid voor digitaal stemmen geboden. 
8. Wanneer bij de eerste stemming de stemmen staken, wordt tot een herstemming overgegaan.  
9. Indien ook bij herstemming de stemmen staken, stemt het partijbestuur met 1 stem mee. 

 

Artikel 15 Stemmen over zaken 
1. Indien geen stemming wordt gevraagd kunnen één of meer leden aantekening wensen dat zij geacht 

worden voor- of tegen te hebben gestemd. 
2. De stemming vindt achtereenvolgens plaats over subamendementen, amendementen en 

voorstellen met dien verstande dat over subamendementen, amendementen en voorstellen met de 
verste strekking het eerst wordt gestemd. 

3. Wordt een voorstel van verdere strekking aangenomen, dan vervallen de minder ver strekkende 
voorstellen.  

 

Artikel 16 Stemmen over personen 
1. Stemming over personen vindt schriftelijk of digitaal plaats, waarbij het stemgeheim wordt 

gewaarborgd. 

Hoofdstuk 6 Besloten vergaderingen  

Artikel 17 Besloten vergaderingen 
1. Middels een ordevoorstel kan de vergadering besluiten de vergadering of een gedeelte van de 

vergadering besloten te voeren, wanneer zij daartoe zwaarwegende redenen ziet.  
2. Op een besloten vergadering of een besloten gedeelte van de vergadering zijn de bepalingen van dit 

reglement van toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van 
de vergadering. 
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Hoofdstuk 7 Digitale vergaderingen 

Artikel 18 Digitaal vergaderen 
1. De partijraad is bevoegd te besluiten een vergadering digitaal te voeren. 

 

Artikel 19 Storing bij hoofdelijke stemming 
1. Indien door technische redenen een partijraadslid onverhoopt niet in staat is mondeling een stem 

uit te brengen, gaat de voorzitter van de vergadering door naar het volgende partijraadslid. 
2. Nadat alle andere aanwezige partijraarsleden gevraagd zijn hun mondelinge stem uit te brengen 

controleert de voorzitter of de technische problemen bij het lid dat nog geen stem heeft uitgebracht 
of de leden die nog geen stem hebben uitgebracht, maar wel deelnam aan de vergadering, zijn 
verholpen. Indien de technische problemen zijn verholpen, krijgt het lid of de leden nogmaals de 
kans mondeling een stem uit te brengen. 

3. Indien in het in lid 2 bedoelde geval de technische problemen nog niet zijn verholpen, en de stem 
van het lid of de leden niet doorslaggevend kan zijn, wordt de stemming gesloten en de uitslag 
vastgelegd. Zo snel mogelijk na de stemming krijgt het lid of de leden de kans aan te geven hoe ze 
willen worden geacht gestemd te hebben. 

4. Indien de stem van een lid of de leden die door een technische storing, zoals bedoelt in lid 2 en 3, 
wel doorslaggevend kan zijn wordt de stemming van onwaarde geacht en wordt het besluit op de 
eerstvolgende vergadering of op een moment voor de eerstvolgende partijraadsvergadering via een 
schriftelijke consultatie als bedoeld in artikel 25, van dit reglement, opnieuw in stemming gebracht. 

Hoofdstuk 8 Inwinnen inlichtingen  

Artikel 20 Inlichtingen 
1. Indien een lid van de partijraad inlichtingen wenst van het partijbestuur of van een lid van het 

partijbestuur over een onderwerp in een vergadering van de partijraad, dient het lid daartoe ten 
minste drie dagen vóór aanvang van de vergadering een verzoek via het partijbureau of de 
bestuurssecretaris in. 

2. Bij spoedeisende gevallen dient het verzoek, onder vermelding van het onderwerp, ten minste 24 
uur voor de aanvang van de vergadering via het partijbureau of de partijsecretaris te worden 
ingediend. 

3. De inlichtingen worden in de eerste vergadering na het indienen van het verzoek verstrekt. Indien 
dit niet mogelijk is motiveert het partijbestuur of het partijbestuurslid waarom dit niet mogelijk is, 
en worden de inlichtingen zo snel mogelijk en binnen een op de vergadering overeengekomen 
termijn mondeling of schriftelijk verstrekt. 

4. Indien de gevraagde inlichtingen mondeling in de vergadering worden verstrekt, dan worden deze 
als zodanig en voldoende duidelijk opgenomen in de notulen. 

5. Indien een lid van de partijraad buiten de orde van een vergadering mondeling of schriftelijk 
inlichtingen verzoekt, dan stelt het partijbureau de leden van de partijraad daarvan zo spoedig 
mogelijk in kennis. 

6. Inlichting worden aan alle leden van de partijraad verstrekt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit 
niet te doen en de partijraad met een eenvoudige meerderheid van stemmen de inlichtingen niet 
aan alle leden van de partijraad te verstrekken. 

 

Artikel 21 Schriftelijke vragen 
1. Ieder lid van de partijraad heeft het recht aan het bestuur schriftelijk vragen te stellen. Deze vragen 

dienen via het partijbureau of de bestuurssecretaris te worden ingediend. 
2. De vragen worden zo snel mogelijk, uiterlijk op de 28e dag nadat ze zijn ingediend, schriftelijk 

beantwoord. 
3. Het bestuur stuurt het antwoord zo snel mogelijk schriftelijk naar de leden van de partijraad. De 

raad kan het bestuur de opdracht geven hun antwoord mondeling toe te lichten op de 
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eerstvolgende vergadering van de raad. Het bestuur kan ook uit eigen beweging de raad 
toestemming vragen de ruimte te bieden haar antwoorden mondeling toe te lichten op de 
eerstvolgende partijraadsvergadering. Indien de eerstvolgende partijraadsvergadering binnen de 
beantwoordingstermijn zoals genoemd in lid 2 van dit artikel valt kan het bestuur de raad 
toestemming vragen de ruimte te bieden haar antwoorden mondeling te geven op deze 
partijraadsvergadering. 

4. Indien beantwoording binnen de vastgelegde termijn niet mogelijk is maakt het bestuur dit zodra dit 
hen dit duidelijk wordt schriftelijk en met opgaaf van reden kenbaar aan de partijraad. 

5. Indien beantwoording binnen de genoemde termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, gebeurt dit zo 
spoedig mogelijk daarna. Indien dit niet is gebeurt voor de eerstvolgende partijraadsvergadering ligt 
het bestuur op deze vergadering mondeling de reden toe. 

6. Indien er tegen beantwoording bezwaar bestaat, wordt dit de vraagsteller en alle leden van de 
partijraad onder opgave van redenen schriftelijk medegedeeld, en ligt het bestuur dit mondeling toe 
op de eerstvolgende partijraadsvergadering. 

Hoofdstuk 9 Schriftelijke consultatie 

Artikel 22 Schriftelijke consultatie 
1. Het bestuur is bevoegd, in overleg met de partijraad, te besluiten tot schriftelijke consultatie indien 

er met uitzondering van de notulen van de voorgaande vergadering en voortgang in de toezeggingen 
geen agendapunten zijn die een vergadering van de partijraad noodzakelijk maken.  

2. Het bestuur kan in spoedeisende gevallen besluiten tot schriftelijke consultatie.  
3. Schriftelijke consultatie vindt alleen plaats als van de leden geen verzoeken voor beraadslagingen 

zijn ontvangen. 
4. Het bestuur informeert de leden van de partijraad wanneer er geen verzoeken voor beraadslagingen 

zijn ontvangen en consulteert daarbij de leden van de partijraad schriftelijk over de voorstellen. Het 
bestuur verschaft daarbij op verzoek van de leden van de partijraad aanvullende informatie. 

5. Bij de schriftelijke consultatie over de voorstellen geven de leden van de partijraad uitsluitend aan of 
zij ‘voor’ of ‘tegen’ zijn of zich ‘onthouden’. 

6. Het bestuur biedt de voorstellen met de uitkomst van de schriftelijke consultatie in de eerstvolgende 
openbare vergadering van de partijraad voor bekrachtiging aan. 

 

Artikel 23 Commissies 
1. De partijraadsvergadering is bevoegd partijraadscommissies op te richten en op te heffen. 
2. De partijraad houdt ook bij de vorming van partijraadscommissies rekening met representatie, 

diversiteit en inclusiviteit. Indien blijkt dat de samenstelling van de commissie weinig divers is, dient 
de partijraad ofwel te zoeken naar deze diversiteit, ofwel het vormen van deze commissie uit te 
stellen. 

3. Leden van de partijraad zijn vrij lid te worden van iedere partijraadscommissie, tenzij de partijraad 
anders beslist. 

4. Notulen van de partijraadscommissies worden gedeeld met de partijraad. 
5. Partijraadscommissies hebben geen zelfstandig recht besluiten te nemen namens de raad, maar 

kunnen bijvoorbeeld de taak krijgen onderzoek te doen voor-, voorstellen te doen aan- en adviezen 
uit te brengen aan de raad. Hierbij kunnen de commissies derden betrekken, die geen lid zijn van de 
partijraad. 

  



Reglement van Orde Partijraad BIJ1, vastgesteld 28-8-2022 

Hoofstuk 10 Slotbepalingen 

Artikel 24 Geschillen over toepassing en onvoorziene gevallen 
1. Indien het reglement van orde partijraad BIJ1 conflicteert met het Huishoudelijk Reglement BIJ1 

en/of de Statuten van BIJ1 hebben het Huishoudelijk Reglement en/of de statuten altijd voorrang op 
het reglement van orde partijraad BIJ1. 

2. Bij een geschil over de toepassing van het reglement van orde partijraad BIJ1 en in de gevallen 
waarin het reglement van orde partijraad BIJ1 niet of niet voldoende voorziet beslist de voorzitter 
van de vergadering. 

3. Indien een of meerdere leden het oneens zijn over het oordeel van de voorzitter bepaalt de 
vergadering met een simpele meerderheid van stemmen hoe het reglement moet worden toegepast 
en/of hoe een zaak waarin het reglement van orde niet voldoende voorziet moet worden 
behandeld. 

Artikel 25 
De partijraadsvergadering is toegankelijk voor alle leden van de partijraad, ook met betrekking tot de locatie 
van de vergadering. Hiertoe worden tijdig stappen ondernomen, voor bijvoorbeeld schrijf- en gebarentolken, 
toegankelijke visuele presentaties en andere benodigdheden. 

Artikel 25 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op de eerste dag nadat het door de partijraad is aangenomen. 

Artikel 26 Wijziging 
Wijziging en vervanging van het reglement van orde partijraad BIJ1 vindt plaats middels een simpele 

meerderheid van ter vergadering aanwezige partijraadsleden. 

Artikel 27 Inzien door leden 
Het reglement van orde partijraad BIJ1 is te allen tijde op de website van de partij beschikbaar. 

Artikel 28 Citeertitel 
Het reglement wordt aangehaald als reglement van orde partijraad BIJ1. 
 
 



Taken en verantwoordelijkheden fractiebestuur BIJ1
Deze procedure zal worden opgenomen in de statuten van de fractiestichting.

Een fractie is in feite een samenwerking tussen gekozen raadsleden van eenzelfde partij.
De taak van het oprichten van het fractiebestuur is een gezamenlijke opdracht van de
gekozen raadsleden en het afdelingsbestuur.

Het fractiebestuur is verantwoordelijk voor:
1. Werkgeverschap (administratieve ondersteuning zal worden ingekocht bij vereniging)
2. Financiële zaken
3. Borgen dat de standpunten uit het verkiezingsprogramma gerealiseerd worden.

Haar precieze taken zijn:
1. Het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie als basis voor het

Arbobeleid, het opstellen van Arbobeleid en daarbij het afsluiten van een
overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts.1

2. Het afsluiten van een werknemersverzekering en een pensioenregeling voor
medewerkers.

3. Het aanwijzen van een van de medewerkers, of een van de bestuursleden van het
fractiebestuur, als preventiemedewerker, en het bijstaan van deze persoon in hun
taken. Een preventiemedewerker heeft de taak om te werken aan gezond en veilig
werken binnen de fractie.

4. Het verschaffen van trainingen voor medewerkers, alsook voorlichting over
bijvoorbeeld de safe(r) space-richtlijnen, de gedragscode en hoe er binnen BIJ1
wordt omgegaan met grensoverschrijdend gedrag, agressie en geweld en seksuele
intimidatie.

5. Het aannemen van fractiepersoneel dan wel het aanstellen van commissieleden,
burgerraadsleden of fractievertegenwoordigers.

6. Het opstellen van arbeidscontracten met fractiepersoneel conform het
BIJ1-beloningsbeleid dan wel de BIJ1-cao.

7. Het uitbetalen van medewerkers en (indien de gemeente dit niet rechtstreeks doet)
commissieleden, burgerraadsleden en fractievertegenwoordigers. Voorkeur hierin is
om de salarisadministratie uit te besteden.

8. Het inrichten van arbeidsplekken en het bij de bron aanpakken van zoveel mogelijk
gevaren voor de gezondheid van werknemers.

9. Het bijhouden van vakantiedagen, verlofdagen en overuren. Alsook het inwerkstellen
van de processen bij ziekmelding en andere zaken omtrent werkgeverschap.2

10. Het voeren van functioneringsgesprekken met werknemers.
11. Het vinden van een accountant.

2 Lees meer:
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving/verplichtingen-werkgevers-en-werknemers.

1 Lees meer: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbobeleid.
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12. Het onderhouden van contact over zaken die de fractiestichting aangaan met de
daarvoor aangewezen personen binnen de gemeentelijke organisatie.

13. Het opstellen van een begroting voor het komende financieel jaar en het opstellen
van een jaarrekening met de accountant na afloop van het financieel jaar.

14. Het verschaffen van benodigde werkmiddelen aan werknemers, te denken aan
laptops en telefoons.

15. Het declareren van onkosten die door werknemers in het kader van hun werk zijn
gemaakt en het vooraf opstellen van afspraken over declaraties.

16. De overige taken die komen kijken bij de financiële administratie.
17. Het aanwijzen van vertrouwenspersonen. Dit kunnen de vertrouwenspersonen van

BIJ1 zijn.
18. Het afleggen van verantwoording aan het afdelingsbestuur door periodieke updates

over de aangelegenheden binnen de fractiestichting, alsook door het delen van de
begrotingen en jaarrekeningen.

Vermenging van functies
Het is niet mogelijk om zowel lid te zijn van het bestuur van een fractiestichting als om een
dienstverband te hebben met dezelfde stichting, dan wel vanuit de stichting te worden
betaald. Het is tevens niet mogelijk voor commissieleden, burgerraadsleden,
fractievertegenwoordigers of anderen in eenzelfde functie, die rechtstreeks vanuit de
gemeente worden betaald, om lid te zijn van het fractiebestuur.

Ontslag en schorsing
Raadsleden zijn gekozen door de bevolking. Zij kunnen om die reden niet uit de raad
worden weggestuurd door de eigen partij. Als een raadslid – bijvoorbeeld vanwege een
conflict – de fractie wil verlaten, dan mag het raadslid zijn raadszetel daarom behouden. In
dat geval gaat hij of zij verder als zelfstandig raadslid of kan hij of zij zich aansluiten bij een
andere fractie.

De overige fracties bestuursleden kunnen ontslagen of geschorst worden door een
meerderheid van stemmen in een vergadering van het fractiebestuur, dan wel uit hun functie
ontheven door uittreding bij het afdelingsbestuur in geval dat een lid is
voorgedragen vanuit een afdelingsbestuur.

Toezicht
Doordat er altijd tenminste één bestuurslid van de afdeling vertegenwoordigd is in het
bestuur van de fractiestichting, is de lijn met het afdelingsbestuur kort. Gezien de
fractiestichting een zelfstandige stichting is, heeft het afdelingsbestuur geen officiële
toezichthoudende of controlerende functie. Wel spreken we binnen BIJ1 met elkaar af dat
het fractiebestuur openheid verschaft aan het afdelingsbestuur via periodieke updates over
de aangelegenheden binnen de fractiestichting, alsook via het delen van de begrotingen en
jaarrekeningen met het afdelingsbestuur.
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Samenstelling
Bij BIJ1 bestaat een fractiebestuur ten alle tijden uit een oneven aantal en uit maximaal 5
personen. De leden van het fractiebestuur bestaan uit twee geledingen.

a) Verkozen raadsleden. In het geval dat de afdeling 3 zetels of minder bemachtigd
betekent dit dus dat alle raadsleden ook tot bestuursleden van de fractie zullen
worden benoemd.

b) Betreffende afdelingsbestuur draagt 1 of 2 bestuursleden voor als kandidaat voor in
het fractiebestuur. Deze bestuursleden zullen dus duo-bestuursleden zijn.

De fractie staat onder leiding van een voorzitter die door het afdelingsbestuur wordt
voorgedragen. De voorzitter van het fractiebestuur is nooit tevens de voorzitter van het
afdelingsbestuur.

Taakomschrijving voorzitter fractiebestuur
● Het voorzitten van de wekelijkse fractie vergaderingen;
● Het coördineren van de dagindeling van de fractieleden;
● Het controleren of de standpunten uit het verkiezingsprogramma gerealiseerd

worden;
● Het voeren van functioneringsgesprekken met de overige fractieleden en de

fractiemedewerkers.

Profiel voorzitter fractiebestuur
● Verbindend
● Kan samenwerken en motiveren
● Tactvol
● Kan omgaan met druk
● Empatisch
● Aantoonbaar ervaring met voorzitten

Tijdsinvestering
Gemiddeld naar schatting 8 uur per week

Vergoeding voorzitter fractiebestuur
Van de voorzitter van het fractiebestuur wordt een dubbele inzet verwacht, namelijk zowel in
het afdelingsbestuur (als algemeen lid) als in het fractiebestuur. De voorzitter ontvangt een
vacatiegeld á €100 per maand.
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Taakomschrijving fractiesecretaris
● Het notuleren van afspraken tijdens de fractievergaderingen;
● Het opstellen en verzenden van de vergaderagenda(in samenspraak/overleg met de

fractievoorzitter) en onderliggende stukken ;
● Het opstellen en bijhouden van een termijnlijst waarin afspraken, acties en wensen

worden vastgelegd;
● Zorg dragen voor de mail/postafhandeling en archivering;
● Verzamelen en samenstellen van de ingekomen stukkenlijst.

Profiel fractiesecretaris
● Goede organisatorische vaardigheden;
● Ervaring met het opstellen van brieven, notities en afsprakenlijsten van

vergaderingen;
● Goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Tijdsinvestering
Gemiddeld naar schatting 4 uur per week

Vergoeding fractiesecretaris
De fractiesecretaris ontvangt een onkostenvergoeding.
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Taakomschrijving fractie penningmeester
● Deelnemen aan de fractievergaderingen
● Opstellen van begroting  (algemeen, campagne, activiteiten)
● Opmaken van jaarrekening
● Betalen van de rekeningen/ salarissen/ vergoedingen

profiel fractie penningmeester

● Bij voorkeur enige ervaring met / kennis van opstellen van balans en begroting.
● Zuiver en integer

Tijdsinvestering
Gemiddeld naar schatting 2 uur per week

Vergoeding fractie penningmeester
De fractiesecretaris ontvangt een onkostenvergoeding.

De overige fracties bestuursleden zullen zich voornamelijk bezig houden met de
beleidsterreinen die onderling zijn verdeeld en ontvangen een onkostenvergoeding.
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